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“En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. 
Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. 
Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. 
Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce 
bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve 
yoksulluğa iter.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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SUNUŞ 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) birimi olan Eğitimi 

Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED), eğitimle ilgili gelişmeleri yurt 

içinde ve yurt dışında takip etmek, MEB’in ihtiyaç duyduğu konularda araştırma 

yapmak ya da araştırmacılara destek vermek ve bu araştırmaların hayata 

yansıtılabilmesi amacıyla öneriler ortaya koymak, ayrıca eğitimle ilgili yapılmış 

araştırmaları ve makaleleri derleyerek internet ortamında kullanıcıların hizmetine 

sunmak görevini üstlenmiştir. 

Bilgi çağı olarak adlandırılan yeni bin yılda eğitimin geleceğini ve eğitim 

politikalarını bilimsel araştırmaların yönlendireceği düşüncesiyle, EARGED, 1997’den 

itibaren başlatmış olduğu MEB-Üniversite iş birliği programı çerçevesinde eğitim 

araştırmalarına destek vermektedir. 

Eğitim, toplum kültürünün devamlılığının yanı sıra toplumsal değişme ve 

dönüşümün temelini oluşturmaktadır. Toplumdaki bütün sektörlerin iş gücü- insan gücü 

istemine eğitim sistemi kaynaklık etmektedir. Bilim ve teknolojideki çok hızlı değişim, 

toplumları da değiştirmekte, bu değişmelerde farklı nitelikte insan gücüne gereksinim 

duyulmaktadır. Bu nedenle eğitim kurumları toplumların istediği nitelikteki bireyleri 

yetiştirmek için kendilerini geliştirmek zorundadır. Yetişkin nüfusu yaklaşık 45 milyon 

olan ülkemizde ise yetişkin eğitimine çok önemli ve stratejik görevler düşmektedir.  

Elinizdeki bu araştırma; Yetişkin eğitimi ile ilgili yapılan çalışmaların yanı sıra, 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı halk eğitimi merkezlerinde görev yapan yöneticilerin 

görüşlerine ve gözlemlerine dayanarak Türk Yetişkin Eğitimi sisteminin genel bir 

değerlendirmesini yapmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.. 

Araştırmanın, Bakanlığımız ilgili birimlerince en iyi şekilde değerlendirileceğine 

inanıyor, Araştırmanın verilerinin sağlanmasında değerli katkılarından dolayı, Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne, Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan müdür, müdür 

yardımcısı ve öğretmenlerine Araştırmayı gerçekleştiren Araştırma Şubesi Müdürlüğü 

personeline, baskı, format ve kapak çalışmalarından dolayı Teknoloji- Tasarım Şubesi 

personeline teşekkür ediyorum. 

 

Dr. Halil Rahman AÇAR 

Daire Başkanı 
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ÖZ 

Bu araştırmada, Yetişkin eğitimi ile ilgili yapılan çalışmaları 

değerlendirerek ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı halk eğitimi merkezlerinde 

görev yapan yöneticilerin görüşlerine ve gözlemlerine dayanarak Türk Yetişkin 

Eğitimi sisteminin genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. 

Araştırmanın genel evrenini, 2008-2009 öğretim yılında Millî Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı halk eğitim merkezlerinde çalışan müdür, müdür yardımcısı 

ve öğretmenler oluşturmaktadır.  

Araştırmanın örneklemi ise, MEB Merkez teşkilatında 191 Yönetici ve 

bakanlık Müfettişi, Taşra Teşkilatında 56 yönetici ve müfettiş, 131 Okul müdürü 

ve 922 öğretmen olmak üzere toplam 1300 kişiden oluşmuştur. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. 

Araştırmanın genel amacı ve alt amaçları esas alınarak geliştirilen anket formu, 

yönetici anket formu ve öğretmen anket formu olmak üzere birbirini tamamlayan 

iki ayrı form olarak tasarlanmıştır. Anket maddeleri var olan durum ile var olması 

gereken durum arasındaki farkı ortaya koyabilecek biçimde oluşturulmuştur. 

Son biçimini alan anket, örneklemi oluşturan tüm yönetici ve öğretmenlere İLSİS 

veri tabanında internet üzerinden uygulanarak toplanmıştır.  

Araştırmada elde edilen veriler, kodlanarak bilgisayara yüklenilmiş ve 

“SPSS (Statistical Package Program For Social Sciences) 13,0 for Windows” 

istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir. hizmet içi eğitim ilkeleri ışığında 

yorumlanarak raporlaştırılmıştır. 

Analizler sonucunda, Yetişkin eğitiminin tanımlanarak toplumda daha 

etkili bir biçimde kabul görmesini sağlayacak çalışmaların yanı sıra, yetişkin 

eğitimi, ihtiyaçlarını belirleme, gözlenebilir-ölçülebilir hedefler oluşturma, 

program ve planlama çalışmaları, katılma engelleri, yetişkin eğitimi ilke ve 

yöntemleri, eğitim ortamları, değerlendirme ve takip, yetişkin eğitimi alanında 

uzman insan kaynaklarının oluşturulması ve kullanılması boyutlarında yeni 

gözden geçirmeler ve değerlendirmeler yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. 
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ABSTRACT 

ASSESMENT of TURKISH ADULT EDUCATION SYSTEM 

The studies related with Adult Education are considered in this research. 

Furthermore, Turkish Adult Education System is evaluated depend on the views of 

managers and administrators who work in Public Education Schools in Turkish MoNE.  

Total field under research is comprised of administers and co-administers and 

teachers who work in Public Education Schools connected to the MoNE at 2008-2009 

educational years.  

Total samples consist of 1300 people. 191 of them are administrators and 

Ministry inspectors in Turkish MoNE; 56 of them are administrators and inspectors and 

131 of them are school principals and 922 of them are teacher in provincial 

organization of MoNe. 

In this research, questionnaire was used as data collection tool. The 

questionnaire developed by taking into account overall the goals, survey has been 

designed as two separate forms: Administrator Questionnaire and Teacher 

Questionnaire. Questions are designed to reveal the difference between the existing 

situation and the situation desired. Final form of questionnaire was applied to all 

administrators and teachers in the samples by using internet and ILSIS data base. 

The data obtained in research were installed to the computer by coding and 

analyzed with SPSS (Statistical Package Program for Social Sciences) 13.0 for 

Windows and reported by taking into account the principles of in-service training. 

According to analysis results; here are some judgments that are reached: 

- Adult education should be made more effective and should be redefined. 

- Adult education needs should be identified. 

- Measurable goals should be created. 

- Efforts should be made to develop the programs, plans and evaluation 

system. 

- Quality should be raised in adult education by getting experts. 

- Professionals’ human resources should be created. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

İnsanlar ilk çağlardan günümüze kadar, yaşamlarını sürdürebilmek için 

sürekli mücadele etmişlerdir ve yapılan mücadelenin her evresinde kendilerine 

avantaj sağlayacak sonuçlar çıkarmaya çalışmışlardır. Bu şekilde elde edilen 

deneyimlere dayalı öğrenmeler daha sonra diğer insanlarla paylaşılarak geniş 

kitleleri etkilemiştir. Bu olgu genel olarak yetişkin eğitiminin kökenini 

oluşturmaktadır. 

Kökleri bu kadar eski tarihlere uzanmasına rağmen, yetişkin eğitimi 

kavramının ortaya çıkması ve üzerine bilimsel çalışmaların yapılandırılması 

oldukça yenidir. Daha çok dinsel amaçlı etkinliklerle ortaya çıkan yetişkin eğitimi 

kavramı, 1950’li yıllara kadar, mesleki ve temel eğitim eksikliklerini gidermek 

amacı ile yetişkinlere sunulan bir sosyal hizmet olarak algılanmıştır. 

Günümüzde ise insanların daha bilinçli ve özgürce hareket edip, kararlar 

verebilmeleri doğrultusunda yetişkin eğitimi önemli işlevler üstlenmiştir. 

1776 yılında İngiltere'de oluşturulan Denizciler Birliği kısa bir süre sonra 

denizcilere gemicilikle ilgili eğitsel hizmetler vermeye başlamıştır. 1798 yılında 

da İngiltere'de Notingham Yetişkin Okulu açılmıştır. Sanat devrimi, eğitilmiş 

insana gereksinim duyulan birçok yeni mesleğin ortaya çıkmasına ve çocuklarla 

yetişkinlerin okuma-yazma ile birlikte yeni bilgi ve becerileri de öğrenebilmeleri 

için eğitsel kurumların açılmasına neden olmuştur. 1823'te Londra'da açılan 

Mekanik Enstitüsü, 1854 yılında açılan Çalışan İnsanlar Koleji, din eğitimi 

vermek üzere açılan Papaz Okulları, Kilise Okulları ve akşam dersleri ile 

yetişkinlere yönelik eğitsel hizmetler artmaya başlamıştır. 1850 tarihli Halk 

Kitaplıkları Yasası ile 1854 tarihli Müzeler Yasası, yetişkin eğitiminde en 

kullanışlı iki aracın yani kitaplıklarla müzelerin hızla gelişmesini sağlamıştır. 

1870 tarihli eğitim yasası da zorunlu eğitim, yatılı okullar ve yerel okul 

kurumlarının oluşumunu başlatmıştır. (Stephens,1990) 
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İngiltere'de, üniversitelerin halk için eğitsel etkinlikler düzenlemesi 1867 

yılında üniversite dışında konferanslarla başlamıştır. Cambridge Üniversitesi 

1873 yılında üniversite dışında kurslar açmıştır.1905 yılında da Çalışanların 

Eğitimi Birliği (Workers Educational Association-WEA) kurularak çalışan kesime 

yüksek öğrenim yapma olanağı yaratılmıştır. WEA'dan ayrılan bir grup, çalışan 

öğrenciler için Ruskin Koleji'ni, oradan ayrılanlar da 1909'da İşçi Koleji'ni 

kurmuştur. 1906-1907 yıllarında da Oxford Üniversitesi'nde birebir öğretim 

(tutorial classes) uygulaması başlamıştır. 1899 yılında 350 okul ve 45 bin üyeli 

Yetişkin Okulları Dernekleri Ulusal Konseyi kurulmuş, 1909-1914 döneminde 

sayıları 1900 okula ve 100 bin üyeye ulaşmıştır. 

1914'te oluşturulan Ulusal Yetişkin Okullar Sendikası, yetişkinlere yönelik 

eğitim birimleri açmaya, 1911'de de "Yıllık Çalışma El Kitabı" yayımlamaya ve 

1917'de de mektupla öğretim uygulamalarına başlamıştır.1918'de İskoç Öğrenci 

Koleji kurulduğunda, kolejlere devam eden isçi öğrencilerinin sayısı 5000'e 

ulaşmıştır. Bu arada İşçi Kolejleri de Avam (The Plebs) adını verdikleri aylık bir 

dergi yayımlamaya başlamıştır. 

I. Dünya Savaşı'nın hemen ardından İngiltere'de Yeniden Yapılanma 

Bakanlığı'nın oluşturduğu Yetişkin Eğitimi Komisyonu, "1919 Raporu" olarak 

tanınan bir rapor yayımlamıştır. Bu komisyonun yetişkin eğitimi, ayrıcalıklı 

insanlar için bir lüks ya da yaşamın çok kısa dönemine özgü olarak 

düşünülmemelidir. Yetişkin eğitimi, sürekli ve ulusal gerekliliktir. Vatandaş 

olmanın ayrılmaz bir özelliğidir. Bu nedenle hem evrensel hem de yaşam boyu 

olmalıdır.(Walker 1956: 55) 

Walker'in uyarısı ve benzer düşünceleri İngiltere ve ABD'de yetişkin 

eğitiminin organize olarak gelişmesine hız katmıştır. Bu rapordan sonraki on yıl 

içinde yetişkin eğitimi konusunda pek çok kitap ve makale yayımlanmıştır. 

Yetişkin eğitimi 1920'lerde İngiltere'de ve 1930'Iarda da ABD'de hızla 

gelişmiştir. 1921 yılında İngiliz Yetişkin Eğitimi Enstitüsü kurulmuş, WEA'ların 

İngiliz yaşamındaki etkisi giderek artmıştır. WEA okullarından yararlanan 

yetişkin sayısı 1937-1938'de 64 bin ve 1990'da da 200 bin'dir. 
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I. Dünya Savaşı'ndan önce, örgün eğitimden yararlanamayanların eğitim 

düzeyini yükseltme yolu olarak görülen yetişkin eğitimi,1919 raporundan sonra 

toplumsal yenileşme, gelişme ve yeniden yapılanma aracı olarak düşünülmeye 

başlanılmıştır. Daha sonra ise ülküsel düşünceye karşı, yetişkin eğitimcilerin 

kendilerini toplumsal yenilikçi görmeleri yerine eğitimci olarak görmeleri 

düşüncesi gelişmiştir. 

Nottingham Üniversitesi eğitsel etkinliklere katılanlara bir belge verilmesi 

düşüncesini 1920'lerde geliştirmişse de bu uygulama ancak 1950'lerde 

Manchester Üniversitesi'nde gerçekleşmiştir. 1940'lı yıllarda kitle eğitimi 

çalışmaları ile okuma-yazma kampanyası sürdürülmüş ve üniversitenin 

yayımsal hizmetleri başlamıştır. İngiliz Yetişkin Eğitimi Enstitüsü, 1946 yılında 

kurulan Yetişkin Eğitimi Ulusal Vakfı'yla 1949 yılında birleşmiş ve Ulusal 

Yetişkin Eğitimi Enstitüsü adını alarak bir danışma kurulu olarak düşünülmüştür. 

Mektupla Öğrenim Koleji de 1950'de bu birlik içine katılmıştır. 1963'de Ulusal 

Yayımsal Koleji, 1966 da Politeknik okullar, 1969'da Açık Üniversite, 1975'te 

Yenilmeli Eğitim Birliği, 1977 yılında Yetişkin Eğitimi ve Sürekli Eğitim Danışma 

Konseyi ve 1980 yılında da Sürekli Eğitim Merkezi kurulmuştur. 

Sovyetler Birliği Danimarka ve İsveç gibi ülkelerde yetişkin eğitimi 

uygulamalarının 1800'Ierde başladığı görülmektedir. Danimarka'da Halk Okulu 

(Folk High School) ile Sovyetlerde Pazar Okulu o ülkelerde başlatılan ilk 

uygulamalardır. İsveç'te yetişkin eğitimi hareketleri 1833 yılında çeşitli 

derneklerin düzenlediği bilimsel konuları içeren halk toplantılarıyla başlamış ve 

ilk halk lisesi 1868 yılında açılmıştır. Hollanda'da 1784 yılında ilk gönüllü 

kuruluşlardan biri olan Fen-Edebiyat Topluluğu (Society for Arts & Science) 

oluşturulmuştur. Bu ülkede yetişkin eğitimi olarak düşünülen kurslar 1823'te ve 

yüksekokulların halk konferansları düzenlemesi ise 1800'lerin ikinci yarısında 

başlamıştır. 

Avusturya'da da yetişkin eğitimi, 1848 devriminden sonra dağılan isçi 

eğitimi dernekleriyle başlatılmıştır. 1867 Anayasası'nın eğitsel derneklerin 

açılmasına izin vermesi yetişkin eğitiminde bir dönüm noktası olmuştur. 

Danimarka'daki halk okulları benzer bir biçimde 1890 yılında yatılı merkezler 

olarak köylü üniversiteleri, 1895 yılında da Viyana Üniversitesi halk kursları 
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açılmaya başlamıştır. 1901 yılında yetişkinler için kolejler, 1919 yılında da 

eğitim bakanlığına bağlı olarak halk eğitimiyle ilgilenecek bir büro, 1928 yılında 

kırsal yatılı merkezler açılmıştır. 1973 yılında Halk Kütüphaneleri ile yetiksin 

eğitiminin geliştirilmesi yasası kabul edilerek sorumluluk eğitim bakanlığına 

verilmiş; II. Dünya Savası'ndan sonra halk eğitimi yeniden yapılandırılarak 

Yetişkin Eğitimi Enstitüsü kurulmuş; halk eğitimi dergisi yayımlanmaya başlamış 

ve halk eğitimini geliştirme ödülü konmuştur. 

Yetişkin eğitiminin 1900'larda hızla geliştiği ülkelerden biri de 

Yugoslavya' dır. Mektupla öğretim yöntemi daha 1926'Iarda ortaöğretim 

düzeyinde başlamış; 1928 yılında İşçi Eğitim Merkezleri'nde de kullanılmış; 

1960'larda da ilköğretim düzeyinde yaygınlaştırılmıştır. I. ve II. Dünya Savaşları 

arasında yayımsal üniversite hizmeti olarak başlayan uygulamalar kısa sürede 

bağımsız Halk Üniversitesi ile isçi Üniversitelerine dönüşmüştür. (Gam ve 

diğerleri, 1992; Jarvis, 1992). 

Yunanistan'da 1800'lerin ikinci yarısında dernekler aracılığıyla yetişkin 

eğitimi uygulamaları başlamış: 1900'Ierde isçi eğitimi önem kazanmış; 1943 

yılında yetişkin eğitimiyle ilgili bir birim oluşturulmuştur. Bugün, eğitim 

bakanlığına bağlı olan Halk Eğitimi Genel Sekreterliği, Yunanistan Üretim 

Merkezi ile insan gücü İstihdam Örgüte yetişkin eğitimiyle ilgili kuruluşların 

başında gelmektedir (Markel, 1986). 

Asya'da ilk uygulamalar yerel dinlerin etkinlikleri dışında, Hindistan'da ve 

diğer ülkelerde Hıristiyan misyon hareketi olarak başlamıştır. Hindistan'da 

1940'ların basında İngilizlerin başlattıkları İngilizce okuma yazma programları 

yanında Gandi'nin öncülüğünde halken bilinçlendirilmesi çalışmaları da 

gerçekleştirilmiştir. Ülkenin bağımsızlığını kazanmasından sonra yetiksin eğitimi 

5 yıllık kalkınma programının parçası olmuş, radyonun eğitim aracı olarak 

kullanımını yaygınlaştırmıştır. 

Pakistan'da bağımsızlık kazanılmasından sonra köye yardım programı 

adı altında okuma yazma çalışmaları başlatılmıştır. İlköğretim ve Yaygın Eğitim 

Bakanlığı, Tarım, Sağlık ve Sosyal, Sanayi ve Çalışma bakanlıkları, Yetişkin 
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eğitimi Milli konseyi ve Kadınlar bölümü birimi bugün Pakistan'ın Yetişkin Eğitimi 

etkinliklerini düzenleyen kuruluşların en önemlilerini oluşturmaktadır. 

Japonya'da 1868 de yılındaki Meiji Reformundan II. Dünya Savası'na 

kadar Yetişkin eğitimi toplumsal eğitim adi altında imparatora bağlı bir millet 

yaratma amacıyla yarı resmi kurulurlar tarafından yapılmıştır. ABD'nin 

işgalinden sonra Yetişkin eğitimi General Mc Arthur'un Japonya'yı 

demokratikleştirme değişiklikleri çerçevesinde, halkın demokratik yaşamı 

öğrenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

1960'larda pek çok Afrika ülkesi, Tanzanya lideri Nyerere'nin “Çocukların 

büyümesini bekleyemeyiz.” deyişine paralel olarak Yetişkin eğitimini okuma-

yazmayı yaygınlaştırmak ve ulusal birliği gerçekleştirmek üzere bir araç olarak 

kullanmıştır. Her ülkenin kendine özgü koşullarına göre değişik uygulamalar 

yapılmıştır. İlkokuldan sonra okumamış kırsal kesim insanına beceri 

kazandırmaya yönelik olarak Botswana'da Tugaylar (Brigades) ve Kenya'da 

Köy Tekniker Okulları (ViIIage Polytechniques) en tanınmış özel 

uygulamalardır. Bu arada Tanzanya'daki Kitle Eğitimi Kampanyası gibi devlet 

radyolarında yürütülen eğitsel programları da unutmamak gerekir. 

Latin Amerika'da ilk gelişmeler beceri eğitim merkezleri ile eğitsel amaçlı 

radyo okullarında olmuştur. Brezilya'da beceri eğitimi veren SENAI (Servico 

Nacional de Apprendizagem Industrial) kurulusu ile Kolombiya Devleti'ndeki 

ACPO (Action Cultural Popular) radyo okulu bu tür uygulamaların ilk 

örnekleridir. 

Yetişkin eğitimiyle ilgili olan uluslararası kuruluşların basında UNESCO 

ve yan kuruluşları gelmektedir. UNESCO Yetişkin eğitiminin tanımı, işlevi, 

benimsenmesi, yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi, yetişkin eğitimci 

yetiştirilmesi, özel projelerin geliştirilip uygulanması ve araştırma gibi konularla 

ilgilenmekte, bilgi üretimi ve paylaşımı için uluslararası toplantılar 

düzenlemekte, uygulamaları değerlendirmekte ve konuyla ilgili yayımlar 

yapmaktadır. 
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UNESCO'nun 1960 yılında Montreal'de düzenlediği toplantıda yetişkin 

eğitiminin amaçlarını gerçekleştirmek üzere Uluslararası Yetişkin Eğitimi 

Konseyi (ICAE) kurulmuştur. Bu konsey Uluslararası Okuma Birliği, Genç 

Hıristiyan Erkekler Dünya Birliği, Üniversite Yetişkin Eğitimi Kongresi, 

Kütüphane Birlikleri Uluslararası Federasyonu gibi pek çok uluslararası 

kuruluşla olumlu ilişkiler kurarak çalışmaktadır. 

II. Dünya Savaşı'ndan sonra 1960'Iara değin gelişmiş ülkelerin 

söm4rgesi olan pek çok ülke bağımsızlık kazandı. Dünya Bankası, Birleşmiş 

Milletler, Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Birleşmiş Milletler Çocuklara 

Yardim Fonu (UNICEF) gelişmiş ülkelerdeki kimi üniversiteler ve ABD'nin 

Uluslararası Kalkınma Örgütü (Ageney for International Development -AlD) gibi 

kuruluşlar, üçüncü dünya ülkeleri de denen bu ülkelerin kalkınmasına yardim 

etme çabasına girdiler, çoğunlukla tarımsal ekonomiye dayalı ve eğitim düzeyi 

çok düşük olan bu ülkelerde, eğitimle kırsal kalkınmayı birlikte yürütmeyi 

düşündüler, Bu arada Gıda Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü 

(ILO), Ekonomik Kalkınma ve işbirliği Örgütü (OECD). Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı (UNDP), Dünya isçi Konfederasyonu (WLC), Doğu ve Orta 

Afrika Yetişkin Eğitimi Derneği, Amerika Kıtası Yetişkin Eğitimi Federasyonu, 

Avrupa Konseyi, Uluslararası Yetişkin Eğitimi Konseyi (ICAE) Yetişkin 

eğitiminde pek çok yararlı programlar uyguladılar. 

Dünya Bankasının yardımıyla kırsal yörelerin kalkınmasına yardım 

amacıyla 1960'larda Meksika'da PIDER projesi, 1959'da da Doğu Pakistan'da 

(bugünkü adıyla Bangladeş) deneysel kırsal kalkınma projesi "Comilla Projesi" 

adıyla başlatıldı. 963 yılında pek çok ülkede Dünya Deneysel Okuma-yazma 

Kampanyasına girişti. 1967 yılında, İsveç Uluslararası Kalkınma Gücü 

yardımıyla eğitim ve tarımsal üretimi artırarak kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek 

amacıyla Habeşistan'da tarımsal kırsal kalkınma birimi kuruldu. Benzer 

amaçlarla Meksika'da 1967 yılında yeni bir proje (Plan Puebla); 1968 yılında 

aile planlamasını yaygınlaştırmak amacıyla Güney Kore'de Ana Kulüpleri 

uygulaması; 1970'te Ekvator'da kırsal yörelerde yasayanların bilinçlendirilmesi 

amacıyla Yaygın Eğitim Projesi; 1973'te de Guatemala'da Temel Köy Eğitimi 

Projesi uygulamaya kondu (Niehoff 1976). 
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Kimi ülkeler ise kendilerine özgü programlar uyguladılar. Kolombiya'da 

ekonomiyi geliştirmek ve yenilersek için gerekli becerili insan gücünü yetiştirmek 

üzere Çıraklık Eğitimi Hizmetleri ve 1967'de de kırsal yörelerdeki çiftçileri eğitme 

programları başlattılar. Çin'de Mao'nun kültür devrimi sırasında köylülerce 

seçilen gençler kırsal yörelerin çevre korunması ve sağlık konularında 3-6 aylık 

eğitimden geçirilerek "çıplak ayaklı doktor" adı altında köylerde çalıştılar. 1971 

yılında Dominik Cumhuriyeti'nde Aile Eğitimi için Radyo Okulu, Küba'da kırsal 

bölgelerde okul uygulaması, Uruguay'da balıkçılık pazarlama kooperatifi 

uygulaması; Brezilya'nın kuzey doğusunda 1970'lerde Freire'nin tartışmayla 

bilinçlenme yaklaşımı beslenme eğitiminde ve çocukların protein gereksinimleri 

giderme konusunda uygulandı. Bolivya'da kırsal kesimin gereksinimlerini 

karşılayacak bir halk eğitimi denemesi, Tanzanya'da Kitle Eğitimi Kampanyası, 

Guatemala'da Chimalenango Kalkınma Projesi ile radyo aracılığı ile Temel Köy 

Eğitimi Programı başlatıldı. 

Yetişkin eğitimi konusuyla ilgili olarak ilk uluslararası toplantı, 1919 

yılında oluşturulan Dünya Yetişkin Eğitimi Birliği'nin 1929 yılında Cambridge'de 

düzenlediği "Dünya Toplantısı"dır. (Towsend Coles, 1977) Avrupa ülkelerinin 

çolunlukta olduğu bu toplantıda, Bati Avrupa kültürünün gönüllü kuruluşlar 

aracılığıyla yaygınlaştırılması tartışmaların odağını oluşturmuştur. 

Yetişkin eğitimi alanında en etkin kuruluşlardan biri olan UNESCO ilk 

uluslararası Yetişkin eğitimi toplantısını 1949 yılında Danimarka'nın Elsinore 

şehrinde düzenledi. Genelde, sanayide gelişmiş ülkelerde gözlenen olumsuz 

değişimlerin Yetişkin eğitimi yoluyla üstesinden gelinmesi görüsünün tartışıldığı 

toplantıda, gönüllü kuruluşların Yetişkin eğitimindeki büyük önemi vurgulandı. 

Bağımsızlıklarını kazanan birçok ülkenin kalkınma programları ve Küba gibi 

ülkelerin okuma-yazma programları başlattıkları bir dönemde 1960 yılında 

UNESCO "Değişen Bir Dünyada Yetişkin Eğitimi" konulu ikinci toplantıyı 

Kanada'nın Montreal şehrinde düzenledi. Yetişkin eğitiminin amaç ve 

işlevlerinin tartışıldığı bu toplantıda, sanayileşme sürecinde toplumun manevi ve 

ahlaki dokusunun bozulmaması için Yetişkin eğitiminden yararlanılması; 

Yetişkin eğitiminin, yetişkinleri eğitmeye yönelik düzenli her çabayı içerdiği, 
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ülkenin eğitim hizmetlerinin bir parçası sayılması ve hükümetlerin de bu tür 

eğitimin gerekli olduğu görüsünü benimsemeleri gereği vurgulandı. 

Üçüncü toplantı ise 1972 yılında Japonya'nın Tokyo şehrinde yapıldı. 

Yetişkin eğitimi alanında on yıl içindeki gelişmeler, Yetişkin eğitiminin yasam 

boyu sürmesi ve Yetişkin eğitiminde yeni yöntemlerle ilgili konuların tartışıldığı 

bu toplantıda Üçüncü Dünya ülkeleri de temsil edildi. Hiçbir kimsenin Yetişkin 

eğitiminden yoksun bırakılmaması, eğitsel danışma hizmetlerinin gereği, 

okumaz-yazmazlığın ortadan kaldırılması, kırsal kalkınma, eğitimin işlevsel 

olması ve yetişkinlerin etkinliklere katılmasının özendirilmesi özellikle 

vurgulanan konuların basında yer aldı (Lowe, 1985). 

UNESCO 1983 yılında Hamburg'ca düzenlediği Avrupa ülkeleri arasında 

Yetişkin eğitimine katilim ve yetişkinlerde güdülenme konularını tartıştı (Knoll, 

1985) ve 1985 yılında da Paris'te UNESCO'nun ülküsel tutumunu yansıtan 

dördüncü Uluslararası Yetişkin Eğitimi Toplantısı gerçekleştirildi (Bhola, 1988). 

1960'larda UNESCO dışında da Yetişkin Eğitimi konusuna ilgi arttı. 

ABD'deki Ulusal Eğitim Birliği 1959 yılında Washington'da Uluslararası Yetişkin 

Eğitimi Toplantısını; 1960 yılında kurulan Uluslararası Üniversite Yetişkin 

Eğitimi Birliği 1965 yılında Danimarka'da, 1970 yılında Kanada'da ve 1976 

yılında da Gana'da toplantılar düzenlediler. Uluslararası Özgür isçi Sendikaları 

Konfederasyonu, Kanada isçi Konfederasyonu ile birlikte 1967 yılında "İşçi 

Eğitimi" konulu toplantıyı; Dünya Sendikalar Konfederasyonu. 1969 yılında 

Kıbrıs'ta "İşlevsel Okuma-Yazma Dünya Toplantısı"nı; Massachusetts Teknoloji 

Enstitüsü 1965 yılında kırsal kalkınma ve kırsal yoksulların kalkınması 

konusunda, Michigan State Üniversitesi de 1974 yılında "Eski Kaynakları 

Geliştirmek için Yeni Stratejiler" ile 1976 yılında da "Yaygın Eğitim ve Kırsal 

Yoksullar" konularında toplantılar düzenlediler. 

Bugünkü anlamda Yaygın Eğitim faaliyetlerinden farklı olmakla beraber, 

Yetişkin eğitim çalışmalarına, Türk Eğitim Tarihinin her devirde rastlanmaktadır. 

Bunların birçoğu, dinî törenlerde kendini göstermiş, etkili ve sürekli bir eylem 

olarak ortaya konmuştur. Türk destanları, Orhun Kitabeleri ve Dede Korkut 

Hikâyeleri örnek olarak gösterilebilir. 
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Osmanlı Dönemindeki eğitim etkinliklerinin niceliksel bütünü örgün 

eğitimden ziyade yetişkin eğitimi alanına girmektedir. Çünkü bu tür etkinlikler 

çoğu zaman planlı olmamıştır. Camilerde, tekkelerde, tekke ve zaviyelerde 

görülen dinsel içerikli etkinlikler, usta-çırak ilişkisi, Ahi örgütleriyle loncalarda 

görülen etkinliklerdir. (Okçabol, 1999) 

İstanbul'un Türkler tarafından fethedilmesinden sonra, Anadolu ve 

Rumeli'den iş bulmak için gelenleri eğiterek, işe hazırlamak amacıyla Terbiye 

Ocakları açılmıştır. 

 “İslam Öğretim Derneği”’nin okuma-yazma ve hesap kursları, “İttihat ve 

Terakki Partisi” ve “Türk Ocakları”nın toplumsal bilinçlendirmeye yönelik kursları 

başlıca eğitsel etkinliklerdir. 

Bu dönemin en önemli özelliği Tevhidi Tedrisat Kanunu ve Harf 

İnkılabıdır. Tevhidi Tedrisat Kanunu ile Osmanlıdan kalan geleneksel eğitim 

kurumları kaldırılmış, yerine modern ve tek yapıda eğitim kurumları açılmaya 

çalışılmıştır. Bir tür sivil eğitim kurumu olan tekkeler ve zaviyeler de kapatılarak 

bunların toplumsal alandaki belirleyicilikleri de silinmeye çalışılmıştır.  

Yukarıdaki kurumların birleştirilmesinden sonra Millet Mektepleri 

kapsamında 1928-1929 döneminden 1979-1980’e kadarki toplam on okuma-

yazma kampanyasında yaklaşık olarak bir milyon kişi eğitim almıştır. Bu 

kursların A ve B olmak üzere iki kademesi vardır. A kategorisinde Arapça 

bilenlerle, okuma-yazma bilmeyenler ve A kurslarını tamamlayanlara B 

kategorisinde temel vatandaşlık eğitimi ve kültürel eğitim verilmiştir. (Okçabol, 

1999) 
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1.1. Günümüzde Yetişkin eğitimi 

Education at a Glance OECD ülkeleri arasında yapmış olduğu 

araştırmada, yetişkin olarak nitelendirilen yaş grupları arasındaki bireylerin 

yetişkin eğitimi faaliyetlerinden yararlanma durumuna göre ülkeleri sıralamıştır. 

EĞİTİM SEVİYESİ EN YÜKSEK ÜLKELER 

SIRA ÜLKE 
OECD Ülkelerinde 25- 64 yaşları 

arasındaki nüfusun yetişkin eğitimi 
faaliyetlerine katılım yüzdesi 

1 Canada 44.0 
2 United States 38.4 
3 Japan 37.4 
4 Sweden 33.4 
5 Finland 33.3 
6 Denmark 31.9 
7 Australia 31.3 
8 Norway 31.0 
9 New Zealand 30.9 
10 Korea, South 29.5 
11 Belgium 29.0 
12 United Kingdom 28.0 
13 Switzerland 27.0 
14 Ireland 26.3 
15 Iceland 26.3 
16 Spain 25.2 
17 Netherlands 24.4 
18 Germany 24.0 
19 France 23.4 
20 Greece 18.3 
21 Hungary 15.4 
22 Mexico 15.4 
23 Luxembourg 14.9 
24 Austria 14.5 
25 Poland 14.2 
26 Czech Republic 12.0 
27 Slovakia 11.8 
28 Portugal 10.8 
29 Italy 10.4 
30 Turkey 9.7 

•(Education at a Glance 2007 : OECD Indicators ) 

http://www.aneki.com/Canada.html
http://www.aneki.com/us.html
http://www.aneki.com/Japan.html
http://www.aneki.com/Sweden.html
http://www.aneki.com/Finland.html
http://www.aneki.com/Denmark.html
http://www.aneki.com/Australia.html
http://www.aneki.com/Norway.html
http://www.aneki.com/zealand.html
http://www.aneki.com/south_korea.html
http://www.aneki.com/Belgium.html
http://www.aneki.com/uk.html
http://www.aneki.com/Switzerland.html
http://www.aneki.com/Ireland.html
http://www.aneki.com/Iceland.html
http://www.aneki.com/Spain.html
http://www.aneki.com/Netherlands.html
http://www.aneki.com/Germany.html
http://www.aneki.com/France.html
http://www.aneki.com/Greece.html
http://www.aneki.com/Hungary.html
http://www.aneki.com/Mexico.html
http://www.aneki.com/Luxembourg.html
http://www.aneki.com/Austria.html
http://www.aneki.com/Poland.html
http://www.aneki.com/czech.html
http://www.aneki.com/Slovakia.html
http://www.aneki.com/Portugal.html
http://www.aneki.com/Italy.html
http://www.aneki.com/Turkey.html
http://publications.oecd.org/kappa/publications/description.asp?ProductId=34907&EditMode=&FormId=&InputId=&NoBorder=
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OECD Ülkelerinde 25 - 64 yaşları arasındaki nüfusun yetişkin eğitimi 

faaliyetlerine katılım yüzdesine göre Kanada, ABD ve Japonya’nın ilk sıralarda 

olduğu görülmektedir. Genel olarak Avrupa ülkelerinin daha sonraki sıralarda 

olduğu görülmektedir. Türkiye ise % 9,7 ile 30. sırada bulunmaktadır. 

Hollanda 

Hollanda’da 1 Ocak 1996’da yürürlüğe giren Mesleki Eğitim ve Yetişkin 

Eğitimi yasası ile her tür mesleki orta eğitim ile yetişkin eğitimi bir araya 

getirilmiş; mesleki başlangıç eğitimi ile sonrasındaki meslek eğitiminin 

bütünleştirilmesi amaçlanmıştır. Yetişkin eğitimi 18 yaşını tamamlamış, 

çalışmak için gerekli niteliklere sahip olmayı ve ileri eğitim için almayı 

hedefleyen kişilere yöneliktir. Dolayısıyla işsiz ya da işgücü piyasasına yeniden 

girmeyi isteyen yetişkinlerin bilgi, kavrama gücü, beceri ve davranışlarını 

geliştirmek, ilerletmek yoluyla bu kişilerin bireysel gelişimlerinin ve topluma 

katılımlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu tür eğitim hem gündüz hem 

de akşam saatlerinde verilmektedir. 

Yetişkin eğitimi genel olarak 3 bölüme ayrılmıştır. 

1. Temel yetişkin eğitimi ve yetişkinler için genel orta öğretim: 

Yetişkinler için genel orta öğretim programına katılacakların zorunlu eğitimi 

tamamlamış olmaları gerekmektedir. Alınacak eğitimin türüne göre başka 

zorunluluklar da söz konusu olabilir. Temel yetişkin eğitimi içinse herhangi 

bir şart aranmaz. Yetişkin eğitimindeki değişik düzeyler, mesleki eğitimdeki 

dahilindeki değişik eğitim kurslarına ve nitelik/kalifikasyon düzeylerine erişim 

imkanı verir. Örneğin ileri düzey yetişkin eğitimini tamamlayan kişi üniversite 

eğitimine devam edebilir. 

2. İşsizler için eğitim: İşsiz yetişkinlerin eğitimi, Sosyal İşler ve 

İstihdam Bakanlığı tarafından finanse edilir. Bu eğitim, bölgesel düzeyde iş 

dünyası tarafından tanınmaktadır, yani ulusal düzeyde bir tanıma ve sınav 

sistemi yoktur. Eğitimin temel amacı, dezavantajlı grupların işgücü 

piyasasındaki konumlarını güçlendirmektir. 
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3. Yarı zamanlı mesleki eğitim ve hizmet içi eğitim planları: 

İşletmelerin kendi bünyelerinde verilen eğitim tutarlı bir şekilde organize 

edilmemektedir ve alınan eğitim ulusal düzeyde değil yalnızca işletmelerin 

kendileri tarafından tanınmaktadır. 

Sürekli mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren pek çok özel eğitim 

kuruluşu vardır ve bunların 200 tanesi resmi olarak tanınmaktadır. Bu kuruluşlar 

ulusal nitelikler/kalifikasyonlar yapısına uygun eğitim programları uygulamakta, 

dolayısıyla bu programlara katılanlar ulusal olarak tanınan diplomalar 

almaktadırlar.  

Yarı zamanlı mesleki eğitim biçimleri içinde en önemli olanı devlet 

tarafından verilmekte olan yarı zamanlı MBO (orta dereceli mesleki 

eğitim/senior secondary vocational education)  ve yarı zamanlı HBO (yüksek 

meslek eğitimi/higher professional education) eğitimleridir. Bu programlara 

genellikle halen bir işte çalışmakta olanlar katılmaktadırlar. 

Aşağıda belirtilen bakanlıklar, Hollanda’da mesleki eğitim ve yetişkin 

eğitiminde aktif rol almaktadır: 

- Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı: mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi dahil 

eğitim sisteminin tamamından sorumludur; 

- Tarım, Doğa ve Balıkçılık Bakanlığı: tarım sektöründe sürdürülen eğitim 

faaliyetlerinden sorumludur; 

- Ekonomi İşleri Bakanlığı: yaşam boyu öğrenme ve istihdam edilebilirlik 

konularındaki girişimlere katılır; 

- Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı: İş arayanların ve işsizlerin 

eğitiminden, sosyal katılımdan ve cinsiyetle ilgili meselelerden 

sorumludur; yaşam boyu öğrenme konusundaki girişimlerde yer 

almaktadır. 

Yetişkin eğitiminin kalitesinden ve bütçesinin idaresinden belediyeler 

sorumludur. Sosyal ortaklar ulusal mesleki eğitim organlarında resmi olarak 

temsil edilmektedir ve eğitim öğretim ile ticaret ve endüstri arasındaki işbirliğinin 
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güçlendirilmesi için gittikçe artan bir çaba harcamaktadır. Böylece nitelikli işgücü 

arz ve talebi arasında denge oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Çalışanların sürekli mesleki eğitim alması konusunda devletin 

sorumluluklarının olmasına karşın özel sektör daha etkin rol oynar. Bu tür 

eğitimin finansmanına Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığının yanı sıra Tarım 

Bakanlığı; Ekonomi İşleri ve Refah ve Sağlık Bakanlığının ilgili departmanları 

tarafından katkıda bulunulur, ancak finansman ağırlıklı olarak özel sektörce 

sağlanmaktadır. 

Yetişkin eğitimi 6 düzeyde verilir. Bunlardan ilk üçü temel düzeydedir ve 

kişilere temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasını, daha yüksek düzeydeki 

yetişkin eğitimi programlarına katılabilmelerini sağlamayı; kazanılan becerilerin 

işyerinde verilen iş bağlantılı eğitim yoluyla geliştirilmesini amaçlamaktadır. 

Yetişkin eğitimi veren kuruluşlarda verilen her bir dersin içeriği ve 

sınavlara ait düzenlemeler, o kuruluşun yönetimi tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu düzenlemeler aracılığıyla eğitim ve gelişime yönelik 

amaçlar; çıkış belgeleri; derslerin içeriği ve organizasyonu ile sınavların içeriği 

bölümleri ortaya konulmaktadır. 

Yetişkin Eğitimi ve Mesleki Eğitim Yasası, bu tür eğitimde kullanılacak 

öğretme metotlarıyla ilgili olarak herhangi bir düzenlemeye gitmemiştir. 

Kuruluşlar, öğrencilerinin eğitimlerini başarıyla tamamlamalarına olanak veren 

herhangi bir yolu, metodu seçmekte özgürdür. 

Fransa 

Fransa’da verilen yetişkin eğitiminin değişik dalları bulunmaktadır. 

Birincisi, meslek eğitimi temelinde verilen ve yasal bir çerçeve içinde yer alan 

çalışanların yararlandığı eğitimdir. Buna ek olarak yetişkinlere açık olan diğer 

eğitim programları da mevcuttur. 

9 Temmuz 1971 tarihli yasaya göre, tüm çalışanların bir eğitim kursuna 

katılmak üzere izin alma hakkı vardır. Bu eğitimin içeriği çalışanın yaptığı işle 

doğrudan bağlantılı olmak zorunda değildir; mesleki ve kültürel amaçlı olabilir. 

Aynı yasa gereği işverenler sürekli mesleki eğitimin finansmanına katkıda 
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bulunmak zorundadır. 31 Aralık 1991 tarihli yasa ise birçok yenilik getirmiştir: 

işletmelerin daha yüksek miktarlarda finansman sağlaması; gençler için iki yeni 

mesleki entegrasyon biçiminin (rehberlik sözleşmesi ve yerel rehberlik 

sözleşmesi) ortaya konması; çalışanların özel izin ya da bir eğitim planının bir 

parçası vasıtasıyla edindikleri kişisel ve mesleki becerilerin yasal olarak 

tanınması; bir eğitim planının parçası olarak çalışma saatleri dışında 

gerçekleştirilen eğitim hakkındaki düzenlemeler vb. 

Fransa’da yetişkin eğitimi herhangi bir alanda birlikte çalışan ve 

genellikle birbiriyle rekabet eden değişik kurumlar tarafından düzenlenmektedir: 

- bakanlıklar; 

- yerel ve bölgesel otoriteler; 

- işletmeler; 

- odalar ve birlikler; 

- özel sektöre ait eğitim merkezleri. 

Sürekli eğitimden Milli Eğitim Bakanlığı ile İstihdam ve Dayanışma 

Bakanlığı sorumludur. Ayrıca tarım meslek liseleriyle bağlantılı olarak Tarım 

Bakanlığının da mesleki eğitim ve yetişkinler için ileri öğretim merkezleri 

bulunmaktadır. 1984’ten itibaren her üniversite bünyesinde “hizmet içi eğitim 

bölümü” kurulmuştur.  

Ulusal Sanat ve El Sanatları Akademisi (Conservatoire national des Arts 

et Mètiers) sürekli eğitimde önemli bir rol oynamaktadır. Akşamları ve cumartesi 

günleri eğitim vermektedir. 

İstihdam ve Dayanışma Bakanlığının denetimindeki Yetişkinlere Yönelik 

Mesleki Eğitim Derneği (The Association nationale pour la Formation 

professionelle des Adultes) mesleki nitelik/kalifikasyon eğitimi veren bir kamu 

kuruluşudur. Çalışanların, iş dünyasının, endüstrinin, iş arayanların ve bölgesel 

otoritelerin mesleki eğitim ve iş becerileri konusundaki taleplerine cevap 

vermekte; değerlendirme, rehberlik, işletmelerde eğitim mühendisliği vb. 

konularda faaliyet göstermektedir. 
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20 Aralık 1993 tarihli yasa gereği bölgeler 26 yaşın altındaki gençlere bir 

nitelik/kalifikasyon kazandırmak üzere sürekli mesleki eğitim faaliyetleri 

düzenlemekten sorumludur. 

Bünyesinde en az 9 kişi çalıştıran firmalar yetişkin eğitiminde önemli rol 

oynamaktadır. Bu firmalar ödedikleri maaşların toplam tutarının %1,5’ini mesleki 

eğitime ayırmak zorundadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Centre National d’Enseignement à 

Distance isimli ulusal kamu kuruluşu vasıtasıyla uzaktan eğitim verilmektedir. 

Geniş bir dizi alanda eğitim verilen bu sistemde halen 400.000 kayıtlı öğrenci 

vardır ve bunların %80’ini yetişkinler oluşturmaktadır. Ayrıca bazı üniversitelerin 

bünyesinde de değişik şekillerde (yazılı materyaller, kasetler, televizyon, radyo) 

uzaktan eğitim verilmektedir. 

İtalya 

İtalya’da birçok özel dernek ve kurum yetişkinlerin ve gençlerin kültürel 

gelişimleri ile teknik ilerlemeleri için genel ve teknik konularda kurslar 

düzenlemektedir. Ayrıca Çalışma Bakanlığı da geniş eğitim programları ile 

gençler ve yetişkinler için ayrı meslekî kurslar açmaktadır (Türkoğlu, 1998). 

İtalya’da 2002 yılı itibari ile 3.006 eğitim kursu açılmış ve bu kurslara 

64.684 kişi devam etmiştir. Açılan kısa ve modüler kursların sayısı 10.844, bu 

kurslara devam eden öğrencilerin sayısı 280.860’dır. 

Polonya 

Yetişkin eğitiminin amacı, belli meslek çalışanlarına, işçilere ve örgün 

eğitim dışında kalan bireylere hem teorik hem de uygulamalı beceriler 

kazandırmaktır. Ayrıca, ülkedeki işsiz bireyleri, mevcut çalışma yaşamına ve 

şartlarına hazırlayarak bireylerin iş yaşamı için gerekli ihtiyaçlarını karşılamak 

ve niteliklerini artırmaktır (www.eurodice.org). 

Polonya’da eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi için sistemin bazı 

özellikleri vardır. Bu öncelikler şunlardır: ortaöğretim ve yükseköğretimde 

olanakların geliştirilmesi ve okulların yaygınlaştırılması, ilköğretim okullarından 

http://www.eurodice.org/
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mezun olan öğrencilerin orta ve yükseköğretime devam düzeylerinin artırılması, 

insan kaynaklarına yatırım için ekonomik kuruluşların teşvik edilmesi, akademik 

alanda araştırmaları destekleyerek, yenilikçi ve eğitilmiş personelin ülkeden 

göçünün azaltılmasıdır (www.ibe.unesco.org). 

Polonya eğitim sisteminin tüm düzeylerde amaçları incelendiğinde, eğitim 

sisteminin amaçlarının diğer dünya ülkelerinin eğitimsel amaçları ile paralellik 

gösterdiği söylenebilir. Bu paralelliğin de küreselleşme ile birlikte dünya 

ülkelerinin her alanda birbirleriyle yakınlaşmasının bir sonucu olduğu 

söylenebilir. 

İsveç 

Yetişkinler için kamu okul sistemi belediye yetişkin eğitimini, lise sonrası 

eğitimi, ileri düzey mesleki eğitimi, öğrenme zorluğu çeken yetişkinler için 

belediye eğitimini ve göçmenler için İsveççe eğitimini içermektedir. Diğer 

yetişkin eğitimi türleri düz liseler ve yetişkin eğitim kurumları tarafından 

verilmektedir. 

Belediye yetişkin eğitimi, öğrenme zorluğu çeken yetişkinler için belediye 

eğitimini ve göçmenler için İsveççe eğitimi Eğitim Yasası altında ve hem 

organizasyonuna ilişkin hem de kamu finansmanına ilişkin bir dizi kural ile 

düzenlenmiştir. İleri Mesleki Eğitim planı bir kanun ve bir kural ile 

düzenlenmiştir. 

Belediye yetişkin eğitimi temel eğitimi ve lise eğitimini içermektedir. 

Yetişkinler için temel eğitim 9 yıllık zorunlu okula denktir. Yetişkinler için zorunlu 

okul eşdeğerliği final notudur (bitirme sertifikası) ve 4 konuda geçer not 

gerekmektedir: İsveççe (ya da ikinci dil olarak İsveççe), İngilizce, Matematik ve 

Sosyal Bilimler. 

Yetişkinler için lise eğitimi ve gençler için normal lise eğitimi aynı ders 

programını, aynı öğretim programı ve aynı notlandırmayı kullanmaktadır. 

Yetişkinler için belediye eğitimi ders tabanlıdır. Çalışmanın ve konuların oranı 

öğrencilerin kendisi tarafından belirlenmektedir. 

http://www.ibe.unesco.org/
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Zorunlu okul bitirme sertifikasını almamış olan yetişkinler için temel 

eğitim hakkı kanunla belirlenmiştir. Yetişkinler için lise eğitimi öncelikle kısa 

dönem eğitim almış olan ya da iki seneden fazla ortaöğretim birinci devreye 

devam etmemiş olan kişileri hedeflemektedir. 

Norveç  

Bölümün ana konusu yetişkin nüfustaki yeterlik düzeyini artırmak, değer 

yaratmayı özendirmek ve toplum yaşamının niteliğini yükseltmek için yaşam 

boyu öğrenme için uygun koşulları sağlamaktır. Bölüm eğitim sağlayan tüm alan 

ve düzeylerle ilgilidir. 

Bölüm Folk liseleri ve yetişkinler eğitimi yasasının uygulanmasından da 

sorumludur. İki birime ayrılmıştır: 

1. Genel Eğitim Birimi 

* Halk eğitimi örgütleri 

* Araştırma ve geliştirme 

* İşgören temsilcileri için kurslar 

* Özel gruplara onay vermek 

Birim Ar-Ge (R&D), değerlendirme, veri, dokümantasyon, ulusal bütçe, 

mali yönetim, personel ve öğretim konularıyla da ilgilidir. 

2. Kamu Okul Sisteminde Yetişkin Eğitimi 

* Yetişkinler için ilk ve ortaokul 

* Özel eğitim 

* Sosyal ve sağlık kuruluşlarında öğretim 

* İş bulma eğitim / meslek edindirme 

* Devlet Halk Eğitim Merkezi 

* Yabancı dil konuşanlara Norveç ve Norveçliler hakkında bilgi 

* Norveç Uzaktan Eğitim Enstitüsü 
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Finlandiya 

Finlandiya eğitim politikasının en önemli ilkelerinden biri yaşam boyu 

öğrenmedir. 1000’den fazla kurumda yetişkin eğitimi verilmektedir. Bazı 

kurumlar sadece yetişkinlere yönelik eğitim verirken çoğu hem yetişkinlere hem 

gençlere hizmet vermektedir. Yetişkin eğitimi, üniversiteler, meslek yüksek 

okulları, kamu ve özel mesleki kurumlar, yetişkin eğitim merkezleri ve yaz 

üniversiteleri, yetişkin liseleri, çalışma merkezleri, spor ve müzik enstitüleri 

tarafından sağlanmaktadır. Yetişkin eğitimi kapsamında çalışma hayatı ve 

işgücü pazarıyla yakın ilişki ve işbirliğinin yanı sıra sosyal bilimler, kişisel gelişim 

ve eğitim alanlarında da çok çeşitli programlar vardır. Eğitim kurumlarınca 

sağlanan yetişkin eğitiminden her yıl yaklaşık bir milyon kişi yararlanmaktadır. 

Danimarka 

Danimarka’da yetişkin eğitimi belge edindirmeyen/ yaygın eğitim (non-

qualifying or non-formal adult education) ve belge edindiren / örgün eğitim 

(vocationally qualifying or formal adult education) olarak alt başlıklara ayrılabilir. 

Burada yalnızca belge edindirmeye yönelik örgün yetişkin eğitiminden 

bahsedilecektir.  

Sürekli mesleki eğitim, işgücü piyasası eğitim sistemi (labour market 

training system) vasıtasıyla gerçekleştirilir. Danca’da kısaca AMU olarak 

adlandırılan bu sistemde, ülke genelindeki toplam 24 işgücü piyasası merkezi 

(AMU-centre) ve meslek yüksekokulu tarafından eğitim verilmektedir. Özel 

şirketler ve diğer eğitim kurumları da bu tür eğitim verebilmektedirler. İşgücü 

piyasası eğitim merkezleri, kendi yönetim kurulları olan bağımsız kuruluşlardır. 

İşgücü piyasası eğitimi, 20 yaşın üstündeki çalışan/çalışmayan, 

becerili/becerisiz çalışanlara verilir. Bu eğitim programları beş ana gruba 

ayrılabilir: 

- Belge edindiren işgücü piyasası eğitim kursları: 1-6 hafta süren modüler 

kurslar şeklinde organize edilmiştir. Bu kurslar sürekli eğitim komiteleri 

tarafından periyodik olarak revize edildikleri için, işgücü piyasasının 

güncel ihtiyaçlarına tatminkar şekilde cevap verirler. 
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- Birleştirilmiş eğitim kursları: Bu kurslar, hem çalışmakta olanlara yönelik 

birleştirilmiş eğitim kurslarını (36 haftaya kadar), hem de işsizlere yönelik 

hedeflenmiş eğitim kurslarını (52 haftaya kadar) içermektedir. 

- Bireysel programlar: İşgücü piyasası merkezleri ve meslek 

yüksekokulları, diğer işgücü piyasası eğitim programları katılımcıları için 

bilgi teknolojileri, okuma-yazma, matematik vb. konularda bireysel kurslar 

düzenleyebilirler. Ayrıca bireylerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla 

“beceri belirleme programları” da düzenleyebilirler. 

- Şirkete özel kurslar: Bu kurslar, şirketlerin diğer eğitim kursları tarafından 

karşılanamayan eğitim ihtiyaçlarını gidermeye yöneliktir ve şirketlerle 

işbirliği yapılarak geliştirilip organize edilirler. 

- Okulların işgücü piyasası eğitimi kursları: Bu kurslar, 18-30 yaşlarında 

olan ve sosyal problemler, öğrenme güçlüğü vb. sebeplerle düzenli bir 

eğitim-öğretim programını tamamlayamamış olan gençlere yöneliktir. 

Katılımcıların çoğu geçmişte suç işlemiş ya da alkol, uyuşturucu 

bağımlısı olan kişilerdir. 

- Genel eğitim: Yetişkinlerin genel kalifikasyonlarını artırmaya, katkıda 

bulunmaya yönelik kurslardır. Danca, matematik, fen, sosyal bilimler ve 

yabancı dilleri içeren kurslardır. 

Amerika Birleşik Devletleri  

ABD’de yaygın eğitime örgün eğitim kadar önem verilmektedir. “Yaşam 

boyu eğitim” anlayışı ile yaygın eğitim hizmetleri sürmektedir. Yetişkin eğitim 

yasası ile okuma-yazma bilmeyen yetişkinlere programlar hazırlanmakta ve 

Meslekî Eğitim Kanunu ile de ülkenin işgücünü eğitmek için çalışmalar 

yapılmaktadır. Yetişkinler eğitimi ile eyalet ve yerel düzeyde programları 

desteklemek ve her yaştaki yetişkinin eğitimini sağlamak hedeflenmektedir. Bu 

programlar bir yandan işe hazırlanırken, diğer yandan ailede okuma-yazmayı 

öğretmek ve ailenin eğitim seviyesini yükseltmek gibi aile hayatına hazırlamaktır 

(Demirel, 1996). 
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Güney Kore  

Güney Kore Anayasası devlete yaşam boyu eğitimi geliştirme 

sorumluluğu yüklemektedir. Ayrıca, 1999 yılında Yaşam Boyu Eğitim kanunu 

çıkarılmıştır. Yaşam boyu eğitim okul eğitiminin (örgün eğitimin) dışında verilen 

her türlü eğitim faaliyeti olarak tanımlanmaktadır (http://english.moe.go.kr/). 

Kore’de yaşam boyu eğitim yarı-okul (para-school) eğitimi, meslekî ve 

teknik eğitim ve genel eğitim şeklinde üç kategoriye ayrılmaktadır. Yarı-okul 

eğitimi tam gün okula gidilmesini gerektirmeyen, halk okulları (civic school), 

endüstri okulları, akşam okulları ve uzaktan eğitim kurumlarında verilen 

eğitimdir. Meslekî ve teknik eğitim Çalışma Bakanlığının denetimi altında 

meslekî eğitirlere Hizmet Vakfı Tiyatro Topluluğuna e m merkezlerinde, yerel 

eğitim ofislerine bağlı öğrenme merkezlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığına 

bağlı tarım merkezlerinde ve denizcilik ve balıkçılık işletmelerinde verilmektedir. 

Halkın sosyal yönden eğitilmesini amaçlayan genel eğitim ise halk 

kütüphanelerinde, müzelerde, kültür merkezlerinde, ulusal tiyatrolarda, gazete 

ve TV programlarında verilmektedir (http://english.moe.go.kr/). 

Türkiye 

Cumhuriyetin ilanından itibaren “Halk Eğitimi” (bugün yaygın eğitim 

olarak bilinir) adıyla yetişkin eğitimi ile ilgili eğitim çalışmaları bulunmaktadır. 

Geçmişten bugüne, bu etkinlikleri sağlayan temel kuruluş Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Halk Eğitim Merkezleridir. Yapılan bu 

çalışmalar yakın geçmişte yaşam boyu öğrenme görüşüyle tanınmaktadırlar. 

Türk Eğitim Sistemi iki temel alanda yapılanmıştır, örgün ve yaygın 

eğitim. Yaygın eğitim tüm bireylerin hangi yaşta olursa olsun –genç ve yetişkin- 

süregelen eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştirilen düzenlemeleri ve 

etkinlikleri içermektedir. Eğitimin sürekliliği ve her yerde eğitim ilkeleri Milli 

Eğitim Temel Kanunu’nun temel Türkiye’de bireylerin eğitim hakları yasalarla 

sağlanmıştır (1982). Yasadaki 42. maddeye göre, “hiç kimse eğitim haklarından 

yoksun bırakılamaz”. Böylelikle Türkiye’de yetişkin eğitimi bireyler için bir hak ve 

devlet için bir sorumluluktur. Devlet bu sorumluluğunu bütün yaş grubundaki 

yetişkinler için yaygın eğitim kurumları açarak, programlar düzenleyerek (genel 

http://english.moe.go.kr/
http://english.moe.go.kr/
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ve mesleki anlamda) veya devlet ve özel kurumlarla işbirliği içerisinde kurslar 

düzenleyerek sağlamaya çalışır. 

İşverenler için, yirmi ya da daha fazla işçisi olan kuruluşlar çalışanları için 

mesleki eğitim sağlamak (beceri eğitimi) ya da çalışanlarının mesleki 

eğitimlerine katkıda bulunmak durumundadırlar. Buna ek olarak, elli ya da daha 

fazla çalışanı bulunan kuruluşlar ise çalışma yerlerinde kurslar düzenlemek 

veya personellerinin gelişimi için farklı kurslara katılmalarını sağlamaları 

zorunludur. 

Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı örgün, yaygın ve 

çıraklık eğitiminin her türünde ve derecesinde temel yürütme organı Mesleki 

Eğitim Kuruludur. Bu kurul Milli Eğitim Bakanı müsteşarı tarafından yönetilmekte 

ve birçok toplumsal kuruluş, mesleki organizasyonlar ile iş ve işveren ortaklığı 

temsilcilerini kapsamaktadır. Yaygın mesleki eğitimle ilgili tüm partiler bu 

kurulda karar verme sürecine dahil olmaktadırlar. Ayrıca, yaygın eğitimle ilgili 

olan tüm partiler Milli Eğitim Şurasına katılma vasıtasıyla organizasyonlarını ve 

kurumlarının fikirlerini ve kararlarını temsil etme yoluyla karar verme sürecini 

etkilemektedirler. Aynı zamanda, işçi kurumları, iş sendikaları, mesleki 

kurumlar, devlete bağlı olmayan sosyal topluluklar gibi kurumlar yetişkin eğitimi 

ve Türkiye’de gerçekleştirilen toplantılar ile ilgili raporlar vasıtasıyla karar verme 

sürecini etkilemektedirler. 

Türkiye’deki yetişkin eğitiminin yaygınlaştırılması ve geliştirilebilmesi için, 

özellikle Avrupa Birliği ile bazı protokoller imzalanmış ve çok çeşitli uluslar arası 

organizasyonla düzenlenmiş ve projeler uygulanmıştır. Ayrıca ulusal düzeyde 

de birçok protokol imzalanarak yetişkin okuryazarlığı, yurttaşlık eğitimi ve 

mesleki eğitimle ilgili pek çok proje uygulanmıştır. 

Türkiye’deki yetişkin eğitimi birden fazla düzenlemeyi kapsamaktadır. Bu 

bağlamda, temel beş kanunu ve bu kanunlarla ilişkili üç düzenleme şu 

şekildedir; 

Milli Eğitim Temel Kanunu No. 1739. Genel durumu, içeriği, yaygın 

eğitimin amaçlarını, diğer kurumlarla işbirliği ve koordinasyonu düzenler. 
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Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun No. 3797. 

Yaygın eğitim için sorumlu birimleri tanımlar (aynı zamanda yetişkin eğitimi için). 

Ve bu birimlerin görev tanımlarını yapar (Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel 

Müdürlüğü). 

Mesleki Eğitim Kanunu No. 3308. Tüm düzey ve türde (örgün, yaygın ve 

çıraklık) mesleki eğitimi kapsayan temel kanundur. Yetişkin mesleki eğitimi ile 

ilgili konuları içerir (kalfa ve usta eğitimi, mesleki eğitimin planlanması, mesleki 

eğitimin katılımcıları ve mesleki eğitimdeki özel uygulamalar sorumluluğu, 

mesleki eğitimi finanse etmek vb. 

Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen 

Vatandaşların Okur-Yazar Duruma Getirilmesi Hakkında Kanun No. 2841. 

Okuma yazma bilmeyen yetişkin yurttaşların okur*yazar hale getirilmesi ve 

onlara ilköğretim diploması sağlanması ile ilgili konuları düzenler. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu No.5544. 2006’da geçerli olan bu 

kanun ile Türkiye’deki eğitim ulusal mesleki standartlar ve bazı konuların işlenişi 

anlamında yeni bir boyut kazanmıştır. Bu gelişme, yaygın eğitim çalışmalarında 

yeni düzenlemelere yön verecektir (programlar, yeterlilikler ve profesyonel 

standartları sağlama). 

MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği (2006). Yaygın eğitimin 

düzenlenmesi için temel bir kaynaktır. Temel olarak Halk Eğitim Merkezleri 

tarafından organize edilen programları içerir. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2002). Yaygın mesleki eğitimi ve 

çıraklık eğitimi, mesleki ve teknik eğitim düzenlemeleri ile bütünlüğü(öğretim 

programı, hedefler, değerlendirme ve belgelendirme vb.) içerir. 

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Vakıflar..Yaygın Eğitim Amaçlı 

Kurslar Yönergesi (2006).Milli Eğitim Bakanlığı dışında toplumsal kurumlar 

tarafından; belediyeler, vakıflar, dernekler, daireler vb. organize edilen ücretsiz 

eğitim programları ile ilişkili konuları içerir. Bu programlar MEB’in kontrolü 

altında gerçekleşmektedir. 
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Bu yasal düzenlemeler dışında Özel Eğitim Kurumları ile ilgilenen bir 

Özel Öğretim Kurumları Kanunu bulunmaktadır. 

Türkiye’deki yaygın öğretimin amacı okuma-yazma bilmeyen yetişkinlere 

okuma ve yazma öğretmek, ulusal birliği destekleyici ve demokrasiyi 

güçlendirici çalışmalar yapmak, işsizlerin ya da kariyerini değiştirmek isteyen 

kişilerin becerilerini geliştirmek, eğitsel çalışmalar yaparak kırsal alanlardan 

kentlere göç eden insanların adaptasyonlarına yardımcı olmak, onları takdir 

ederek boş zamanlarını faydalı etkinliklerle geçirmelerine olanak sağlamak. 

Yaygın eğitimle ilgili olarak temel ilkeler şunlardır; Herkese karşı açıklık, 

gerekliliklere uyma, süreklilik, yeniliklere ve gelişmelere açık olma, her yerde 

eğitim, dikey ve yatay geçişlere açıklık, karar süreçlerine katılıma ortak olma, 

mesleki ve teknik eğitim bütünlüğü (örgün, yaygın ve çıraklık). 

Türkiye’deki yaygın eğitimin hedef kitlesi bütün yurttaşlardır; çocuklar, 

gençler ve yetişkinler. Bu bireyler hala öğrenci olan, ya da herhangi bir eğitim 

düzeyinden mezun olan işçi ya da işsizler gibi yaygın eğitimden hiç 

faydalanmamış kişiler olabilirler. 

Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda yetişkin eğitimi ile ilgili birçok düzenlemeler 

yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Bu düzenlemelerden en önemlisi 

kısa bir süre önce adapte edilen ve uygulamaya konulan MEB Yaygın Eğitim 

Kurumları Yönetmeliğidir. Bu düzenleme ile yaygın eğitim kurumlarının 1979 da 

kabul ettiği düzenlemeler iptal edilmiş oldu. Yeni düzenlemeler yetişkin eğitimi 

ile ilgili yeni yaklaşımlar önermektedir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı. Eğitim sisteminin yaşam boyu öğrenme 

görüşü ile ilişkilendirerek bilgisayar yoluyla öğrenmeyi de içeren yaygın eğitim 

fırsatları geliştirir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı ile paralel olarak MEB toplumun yaşam boyu 

öğrenme düşüncesini içselleştirmelerine yardımcı olacak her tür yaygın eğitim 

ortamını destekleyici uzun vadeli hedefler önermiştir. 
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Bu konuyla ve stratejiyle ilgili olarak yapılan ilk çalışmalar bir Avrupa 

Birliği Projesi (MEGEP) ile başlamıştır. Ve ilk adım olarak ‘Türkiye’de Yaşam 

Boyu Öğrenmeye İlişkin Bir Politika raporu hazırlanmıştır. 

Mesleki ve teknik eğitimle ilgili olarak yapılan en son düzenleme Mesleki 

Yeterlilik Kurumu Kanunu 2006’dır. Yukarıda bahsedildiği gibi ulusal mesleki 

yeterlilikleri geliştirme olarak değerlendirilen bu yeni düzenleme yaşam boyu 

öğrenmeye doğru teşvik edici bir görüştür. 

1.2. Örgütsel Çerçeve 

Yaygın eğitim birçok alanı içermektedir. Fakat örgün eğitimde olduğu gibi 

ana sorumlu gövde ve temel işleyiş sağlayıcısı MEB’dir. MEB bu sorumluluğu 

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü vasıtasıyla gerçekleştirir. Bunun 

yanında daha önce de açıklandığı üzere çıraklık ve yaygın eğitimle ilişkili olarak 

ana yürütücü birim Mesleki Eğitim Kurulu’dur. Bu birim birçok kurumun 

temsilcilerinden oluşur. Örneğin MEB, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Turizm 

Bakanlığı, DPT, TESK, TOBB, iş ve işveren sendikaları konfederasyonu, 

Bankalar Birliği vb. Bu birimler ulusal düzeyde mesleki ve teknik eğitimi (yaygın 

eğitim dahil olmak üzere) planlama, geliştirme ve değerlendirme rolünü 

üstlenirler. Bu kurulun sorumlulukları arasında mesleki eğitimle ilgili ihtiyaçların 

belirlenmesi, öğretim programı ile ilgili düzenlemeler yapma ve mesleki eğitimin 

süresini belirleme, sınav komisyonu ve sınavlarla ilişkili düzenlemelerle ilgili 

öneriler hazırlama ve MEB’e sunma sayılabilir. 

İl düzeyinde, kurul İl Mesleki Eğitim Kurulu olarak yapılandırılmıştır. 

Kurulun kararları MEB ve mesleki organizasyonlar (özellikle mesleki eğitim 

komisyonları) tarafından yürütülür. 

İçerik, öğretim programlarının yapılandırılması ve uygulanması, öğretim 

yöntemlerinin önceliklerinin düzenlenmesi, nitelik standartları, ölçme aracı 

geliştirme çalışmaları ile ilgili olarak önceliklerin belirlenmesi ilgili birimlerin 

görüşlerinin alınması yolu ile MEB tarafından karar verilir. 
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Yaygın eğitim sağlayan kurumlar arasında (özel, resmi ya da gönüllü) 

MEB koordinasyonu sağlayan ana birimdir. 

MEB dışında faaliyet gösteren yaygın eğitim kurumlarının görevleri şu 

şekilde özetlenebilir; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; çalışanların mesleki eğitimleri ile 

ilgili gerekli önlemleri almakla sorumludur. İşveren kurumu olarak, Türkiye İş 

Kurumu’nun asıl görevi ulusal çalışma ve iş verme poliçeleri geliştirmektir. Bu 

bağlamda, kurum niteliksiz iş güçleri için beceri eğitimleri planlamakla ve 

mesleki eğitimi uygulayarak çalışanlar için yeni programlar geliştirmekle 

yükümlüdür. Mesleki eğitim ile ilgili büyük bir organizasyon olan Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB)’ ne bağlı olan bu birimin sorumlulukları kurslar 

düzenleme, düzenlenen kurslarda mesleki eğitimi geliştirici çalışmalar 

yapılmasına destek verme olarak sıralanabilir. Büyük kuruluşlar, eğitim 

birimlerini kurma ve kendi personelini yetiştirme sorumluluğuna sahiptir. Ayrıca 

özel sektör tarafından sağlanan ve ödeme yapılan kurumlar da bulunmaktadır. 

Bu programlar gene MEB’in danışmanlığında gerçekleşmektedir (öğretim 

programının onayı, kabul edilme şartları, standartlar, süreler ve belgeler). 

1.3. Finans 

Yetişkin eğitimin temel sermaye kaynağı toplum sermayesidir. Bunlar; 

devlet bütçesi ve İl Özel İdare bütçesi tarafından yaygın eğitime ayrılan 

bütçelerdir. Ayrıca döner sermaye kapsamında düzenlenen kurslardan ve 

gönüllü desteklerden ve yardımlardan (para ya da diğer bağışlar) elde edilen bir 

gelir de bulunmaktadır. Diğer taraftan, yaygın mesleki ve teknik eğitim Çıraklık, 

Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi bütçesinden desteklenmektedir. 

Belediyeler, vakıflar, dernekler gibi MEB dışında yürütülen kurumlar 

halka kurslar açarak yaygın eğitime doğrudan destek vermektedirler. 

Özel şirketler yaygın eğitime kendi çalışanlarının eğitim masraflarını 

karşılama yoluyla ya da bağış yoluyla destek vermektedirler (kendi işleri 

içerisinde ya da diğer kurumlardan hizmet satın alarak). 
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Türkiye’de yaygın eğitimi kullanan kişiler için dolaylı yoldan destekler ya 

da teşvik edici yollar bulunmaktadır. Bunlar; sosyal güvenlik harcamaları 

(emeklilik, sağlık vb.) ödenmesi, geçişlerin sağlanması, bazı öğrencilere 

ücretsiz barınma (yatılı okul) ve yemek sağlanması. Sosyal güvenliği olmayan 

bireyler için sadece sağlık harcamaları kurum yöneticileri tarafından ödenir. 

Ayrıca, özel idareciler ve belediyeler tarafından okuma yazma kurlarına 

katılanlar için gerekli önlemler alınmaktadır. 

1.4. Yetişkin Eğitiminde Görev Yapan Öğretmenler 

Türkiye’de yaygın eğitim kurumları için öğretmen yetiştiren özel 

programlar olduğu söylenemez. Öğretmen yetiştirme görevi Eğitim Fakülteleri, 

mesleki eğitim kurumları ve üniversitelere bağlı olan teknik eğitim fakülteleri 

tarafından yürütülmektedir. Bu kurumlar dört yıllık lisans derecesi ve 5 yıllık 

uzmanlık diploması vermektedirler. Bunun yanında, eğer meslek formasyon 

dersleri alınırsa, 2 yıllık yüksek mesleki okul mezunları, liseler ve mesleki liseler 

yaygın eğitim programlarında eğitici olarak görevlendirilebilmektedirler. 

Yaygın eğitim mesleki ve teknik eğitiminde, çıraklık eğitimindeki farklı 

statüde, yeterlilikte ve nitelikteki eğiticilerde olduğu gibi hizmete dâhil olabilirler. 

Öğretim programı ve öğretmen eğiticileri standartları MEB (Milli Eğitim 

Bakanlığı) ve YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu)’nun ortak çalışmaları tarafından 

organize edilmektedir. Bu şekilde, öğretmen eğitimi ve beceri geliştirme eğitim 

programları ve bu programlara dayalı olan diploma/sertifika/belgelerin tek 

güvencesi MEB ve YÖK’tür. Bunun dışında hiçbir kurum belge vermeye yetkili 

değildir. 

1.5. Organizasyon 

1.5.1. Yaygın Eğitim Türleri 

Türkiye’de yaygın eğitim veren kurumlar şu şekilde gruplandırılabilir; 

Halk Eğitim Merkezi; Geçmişten bugüne, Türkiye’de yaygın eğitim veren 

kurumların başında HEM gelir. Her tür yaygın eğitim çalışmaları yürütürler. 
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Pratik Kız Sanat Okulu; Kadınlara yaygın eğitim sağlayan kurumdur. 

MEB’e bağlı olarak çalışan diğer kurumlar; yukarıda açıklanan iki 

kurumun dışında, METEM olgunlaşma enstitüsü ve yetişkinler teknik eğitim 

merkezi MEB’le ortaklaşa çalışan ve kısıtlı olarak yaygın eğitim sağlayan 

kurumlar arasında sayılabilir. 

MEB uzaktan eğitim kurumları; Açık İlköğretim Okulu, Açık Öğretim 

Lisesi ve Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Lisesi. 

Özel Eğitim Kurumları; özel kurslar. 

Yaygın eğitimin hedef kitlesi örgün eğitimden hiç faydalanmamış veya 

örgün eğitim kurumlarını tamamlamamış veya bu okulların öğrencilerini 

kapsayan gençler ve yetişkinlerdir. Bazı kurumların özel olarak hedef kitlelerine 

örnek verilecek olursa, kadınlar Pratik kız sanat okullarının, kızlar kız teknik 

okullarının ve pratik kız sanat okulları mezunlarının hedef kitlelerini. 

Yaygın eğitimde en geniş çapta hizmet veren kurum ise HEM’dir. 

HEM’lerin sayısı tüm illerde ve ilçelerde şu anda 935’tir. 

1.5.2. Kabul Edilme Koşulları 

Türkiye’de yaygın eğitim kurumlarına kayıt ve kabul edilme işlemleri 

Mesleki Eğitim Kanunu, MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği ve Mesleki 

ve Teknik Eğitim Yönetmeliği koşullarına göre yürütülmektedir. 

Kurslara kayıt kabul koşulları şu şekildedir; 

Türk vatandaşı olmak. Ancak bazı durumlarda yabancı uyruklu olan 

kişiler de kurslara katılabilirler (uyruksuz, mülteci, Türkiye’de çalışma izni olan 

yabancı uyrukluklular ve bunların akrabaları). 

Kursun özelliğine göre daha önce ilgili konuda belirli bir düzeyde eğitim 

almış olmak (okuma yazma kursları hariç). En az ilkokul mezunu olma şartı 

aranmaktadır. Olgunlaşma Enstitüsüne kabul edilmek için ise kız meslek 

lisesinden mezun olma veya pratik kız sanat okulundan mezun olma şartı 

aranmaktadır. 
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Yaygın eğitim mesleki ve teknik eğitim kurslarına katılmak için zorunlu 

eğitim yaşını aşmış olmak gerekmektedir (14 yaşını doldurmuş olmak). 

Diploma, kurs tamamlamış olduğunu gösterir belge, yetki belgesi, 

sertifika, hizmet belgesi ve diğer belgeler yaygın eğitime kabul edilme 

durumlarında değerlendirmeye alınacaktır. Bu değerlendirme süreçleri ilgili 

kurum tarafından Talim ve Terbiye Kurulunun görüşleri doğrultusunda 

gerçekleştirilir.  

1.5.3 Yaygın Eğitim’in Hedefleri 

Yaygın Eğitim’in hedefleri şunlardır; 

Okuma yazma bilmeyen kişileri okuryazar yapma 

Tarım, endüstri ve hizmet sektöründeki yeni teknolojilerin tanıtılmasına 

yardımcı olmak, yeni hizmet alanları geliştirmek, işsizlerin ya da farklı dallarda 

çalışmak isteyen kişilerin ya da hayat standartlarını arttırmak isteyen bireylerin 

becerilerini geliştirmek 

Kırsal alanlardan kentlere göç eden insanların adaptasyonlarına yardımcı 

için eğitsel çalışmalar yapmak 

Kurslara Devam eden bireylerin girişken, üretken, yenilikleri takip eden, 

iyi bir insan ve iyi bir yurttaş olarak kendilerini sürekli geliştiren olmalarını ve 

onlara iş yerinde gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışları geliştirmelerini 

sağlamak 

Meslek edinmiş bireylerin mesleklerinde yükselmelerine ve mesleğini 

değiştirmek isteyen bireylere kendi becerilerine uygun meslek bulma konusunda 

yardımcı olmak  

1.5.4 Eğitim Süreciyle İlgili Temel İlkeler 

Kurs merkezlerinde gerçekleştirilen çalışmalar 12 ay boyunca 

sürmektedir. Erkinlikler gerekirse hafta sonu sonlandırılmaktadır. Etkinlikler 

Ulusal İl Eğitim Müdürlüğü tarafından kararlaştırılan eğitim yılı çalışma 

programına uygun olarak yürütülmektedir. 



29 
 

Eğitim yılının süresi kurs yeri ve kursa katılan kişinin durumu ile ilişkili 

olarak belirlenmektedir. Günlük çalışma süreleri tüm gün tüm yıl baz alınarak 

sabah saat 7.00 ve gece saat 24.00 olarak bölgesel isteklere, ihtiyaçlara ve 

uygulamalara göre sivil yetkililerin onayına göre belirlenmektedir. Bir ders saati 

süresi 40 dakikadır. Kursta birleştirilmiş dersler bulunabilir. Birleştirilmiş ders 

süresi 80 dakikadır. Dinlenme süreleri minimum 5, maksimum 15 dakikadır. 

Yaygın eğitimdeki kurslar HEM, METEM, çalışma alanları, kamu alanları 

veya özel kurumlarda, örgün eğitim kurumlarında, hastanelerde, cezaevlerinde 

ve uygun olan her yerde gerçekleştirilebilir. Ayrıca uzaktan eğitim şeklinde de 

eğitim verilebilir. 

Uzaktan mesleki eğitim Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu ve Mesleki 

Açık Öğretim Lisesi tarafından yürütülmektedir. Uzaktan eğitim teknolojilerini 

kullanan bu kurumlar yaygın eğitimi sağlar ve bu hizmeti merkezi sistemlere 

taşırlar. 

1.6. Eğitim Programları 

Yaygın eğitim programı iki temel kategoride yapılandırılmıştır. 

Genel Eğitim Programları; başarı programları, sağlık, aile hayatı, anne-

çocuk eğitim programları, yurttaşlık eğitim programları, kendini geliştirme 

programları, sosyal ve kırsal gelişim programları. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Programları; şu şekilde gruplandırılır; meslek 

edinme programları, temel beceri geliştirme programları ve teknoloji kullanımı 

programları. 

Meslek edindirme kurs programları MEB tarafından geliştirilir ve 

uygulanır, çalışanlar için yaygın eğitim programları ise merkezler tarafından 

(HEM, METEM) ilgili sektörle işbirliği içerisinde geliştirilir ve uygulanır. 

Mesleki eğitim programlarının modüler yapıda ve ulusal standartlara 

uygun olarak geliştirilip uygulanması önem taşımaktadır. 
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Yaygın mesleki ve teknik eğitiminin temel prensiplerinden biri bireyleri 

yaşam boyu öğrenme sürecine ve sürekli mesleki eğitime dâhil etmektir. 

Yaygın mesleki eğitim çalışmalarında kullanılan öğrenme ve öğretme 

yöntemleri mesleki eğitim çalışmasının özeliklerine göre değişebilir; bu yüzden 

genellikle mesleki dallara yönelik olan öğretim yöntemleri kullanılır. 

MEB iş hayatında özel eğitime ihtiyaç duyan kişiler için bazı özel mesleki 

kurslar düzenlemektedir. Bu kursların uygulamasında ve hazırlanmasında, bu 

kişilerin ilgileri, ihtiyaçları ve becerileri göz önüne alınmaktadır. 

Özürlü bireyler için düzenlenen kurslarda, özürlü bireylerin hangi özrü 

olduğu göz önüne alınarak program hazırlanır ve uygulanır. 

1.6.1. Nitelik Garantisi 

Türkiye’de yaygın eğitim için nitelik güvencesi veren bağımsız bir kurum 

bulunmamaktadır. Buna rağmen, meslek standartları, öğretim programları, 

programların süresi, sınavlar, belgeler ve danışmanlıklar ile ilgili konular MEB’in 

kontrolü ve denetimi altındadır. Bu yolla, yaygın eğitimin kalitesi ile ilgili bir dizi 

süreçten bahsedilebilir. 

Diğer taraftan, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve 2006 kurulan Türk 

Akreditasyon Kurumu yaygın eğitim programları için nitelik belirleme kurumları 

olacaktır. 

Ayrıca, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) yüksek kalitede eğitim 

fırsatları tanımak için nitelik standartlarını belirlemek ve performans tabanlı 

modelin gelişebilmesi için gelişen nitelik güvence sistemlerini şart koşmaktadır. 

1.6.2 Eğitim Bilgileri ve Öneriler 

Yetişkin eğitim hizmeti eğer olanaklar uygunsa ya da merkezde kursa 

katılan kişiler için gerekli destekler ve psikolojik rehberlik hizmetleri sağlanmış 

ise kurumlar tarafından sağlanır. Yetişkinler için, öğrenciler hariç, özel eğitim 

destek hizmetleri Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından 

sağlanmaktadır. 
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İşsizliği önlemek için sorumlu olan kurum Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’ dur. 

Mesleki rehabilitasyon ve beceri eğitimi programlarına yönelik İŞKUR’un 

projeleri şunlardır; göçmen projeleri, turizm programlarına nitelikli iş sağlamak, 

iş gücü adaptasyon çalışmaları, çalışan çocukların ailelerine yönelik yapılan 

projeler, özelleştirme sosyal destek projeleri, bilişim çıraklığı projeleri, 

cezaevlerinde yürütülen meslek ve iş kursları ve cezaevi projeleri. 

1.6.3 Önceki Bilgileri Dikkate Alma ve Belge Verme 

Bir yıldan kısa süren kurslar için, uygulanan programın yapısına göre, 

başarı toplam olarak ya da her bir kurs için ayrı ayrı değerlendirilerek yapılır. 

Değerlendirme yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla ve eğer var ise ödev ve 

projelere göre yapılır. Kurs tamamlama sınavı kurs programının sonunda 

öğrenenin başarısını değerlendirmek üzere Milli Eğitimin Rehberlik ve Araştırma 

birimleri müdürlükleri tarafından yapılır. Kursun yapısına göre kursu tamamlama 

sınavının ilkeleri Milli Eğitim tarafından belirlenir. Ölçme ve değerlendirme 

süreci uzaktan eğitimde merkezi sınavlarla gerçekleştirilir.  

Yaygın eğitim kurslarını tamamlayan kişilere programın içeriğine göre 

belge, sertifika ya da benzeri belgeler verilir. Belge ve sertifikalar merkezler 

tarafından sağlanır. Gelişim ve uyum kursunu tamamlayan çalışan personele 

başarı belgesi verilir. Bu belgeler üzerinde MEB ve İŞKUR’u temsil eden imzalar 

bulunur. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ve Yaygın Eğitim Kurumları 

Yönetmeliği’ne göre mesleki eğitim tamamlama belgeleri mesleki ve teknik ikinci 

eğitim programları gibi, yaygın eğitim mesleki ve teknik eğitim programlarının 

bütün modüllerini tamamlamış kişilere verilir. 

Eğitim programının bütünlüğü ve mesleki ve teknik eğitim programlarının 

sürekliliği çerçevesinde elde edilen belge ve sertifikalar yatay ve dikey 

geçişlerde değerlendirmeye alınmaktadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

"Pedagoji" Yunanca’da çocuk anlamına gelen "paid" ve "...nın yol 

göstericisi" anlamına gelen "agogus" sözcüklerinden türetilmiş ve kısaca 

"Çocuklara öğretmenin bilim ve sanatı" olarak tanımlanmıştır. (Knowles, 1996, 

s. 52 Çev: S. Ayhan). 

"Andragoji" ise, Yunanca’da adam anlamına gelen "andros" ve eğitim 

anlamına gelen "agein" sözcüklerinden türetilmiş (Duman, 2000: s.120) ve en 

genel anlamıyla Knowles tarafından yetişkin öğrenmesi bilim ve sanatı olarak 

tanımlanmıştır (Knowles, 1980: s.43). Androgoji, yetişkinlerin öğrenebildiklerini, 

ancak çocuk ve gençlerden farklı öğrendikleri noktasından hareket ederek 

yetişkin eğitim programlarına yönelik yeni metod ve teknikler önermiştir.  

19. yüzyıla kadar dünyada yetişkinlerin öğrenemeyeceklerine dair yaygın 

bir kanaatin var olduğu bilinmektedir. Ancak başta Torndike’ olmak üzere birçok 

yetişkin eğitimcisinin yapmış olduğu çalışmalar bu anlayışa son vererek, 

Yetişkinlerin de öğrenebildikleri hatta çocuklar ve gençlere yakın derecede iyi 

öğrenebildiklerini kanıtlayan sonuçlara ulaşmışlardır. 

Knowles’a göre; "Pedagojik model, neyin öğrenileceği konusundaki 

bütün kararları vermenin, onun nasıl, ne zaman öğrenileceğinin ve öğrenilmiş 

olup olmadığının sorumluluğunu öğretmene vermektedir. İçerik modeli olarak 

da anılan pedagojik model, öğrenene yalnızca, öğretmenin direktiflerini 

benimseyip koşulsuz uyma rolünü bırakan, öğretmen yönetimli bir eğitimdir." 

(Knowles, 1996, s. 53 Çev: S. Ayhan)  Oysa genel anlamda androgojik model, 

bir süreç modelidir. Bu modelde öğretmen bir kolaylaştırıcı danışman ya da 

değişim ajanı rolündedir ve insan kaynaklarını geliştirme konusunda 

öğrenenleri kendi geliştirmiş olduğu bir sürece katmak için bir işlemler dizisi 

tasarlar. (Bilir, 2000) 

Knowles, pedagoji ve androgoji kavramlarını karşılaştırarak bazı 

görüşler ortaya atmıştır: 
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1- Pedagojiye göre bir konunun öğretilmesi ve değerlendirilmesinin nasıl, 

ne zaman, ne şekilde olacağını öğretmen yönetir. Öğrenen bağımlı, edilgen ve 

pasiftir. Androgojide ise bağımsızlığa doğru hareketleri ve öğrencinin kendi 

kendini yönetmesini öğretmen cesaretlendirerek, teşvik ederek destekler. 

Öğrenen özyönetimlidir, etkin ve katılımcıdır. 

2- Pedagojiye göre, öğrenenler önemli sayılmayacak kadar az deneyime 

sahiptirler ve bu yüzden öğretim yöntemleri dikte, aktarmacı şeklindedir. 

Androgojide öğrenen, öğretim ortamı için zengin bir kaynaktır ve bu yüzden 

öğretim metotları katılımcıdır. Tartışma ve problem çözme gibi teknikleri içerir. 

3- Pedagojiye göre, insanlar, toplumun onlardan beklediği şeyi öğrenir. 

Bu yüzden müfredat programları standarttır. Androgojide öğrenenler bilmeye 

ihtiyaç duydukları şeyi öğrenirler. Bu yüzden öğrenme programları yaşam 

deneyimleri üzerine organize edilir. 

4- Pedagojiye göre, müfredat programları, konu merkezlidir. Androgojide 

öğrenme tecrübesi, problemler etrafında temellendirilir. Müfredat programları, 

sorun merkezlidir. Çünkü insanlar öğrenmelerinde performansa ve sonuca 

önem verirler. 

Androgoji kavramının asıl olarak kabul gördüğü, yetişkin eğitimcilerince 

kullanılmaya başlandığı dönem 20. yyíın ikinci yarısından sonraya 

rastlamaktadır. Bu dönem, öncelikle yetişkin de öğrenebileceği kanıtlandıktan 

ve kabul edildikten sonra yetişkinin nasıl öğrendiği konusu üzerinde durulmaya 

başlanmıştır.  

Yetişkinlik kavramı daha çok “bağımsızlık” ile ilgili bir kavramdır. Zorunlu 

eğitimi bitirme, evlenme, sürücü belgesi alma, askere alınma gibi durumlarda 

belirlenen yaş sınırına ulaşan bireyler, tam zamanlı çalışan evli bir eş olan, 

anne veya baba olan, genel olarak,  toplumda kendi yaşamlarını yönetme 

sorumluluğunu üstüne alan bireyler, genel olarak yetişkin kabul edilmektedir 

(Bülbül, 1991:44). 
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2.1. Yetişkinlerin Gelişim Özellikleri 

Yetişkinlerin gelişim özellikleri üç ana başlık altında toplanabilir. Buna 

göre: (Miser, 1999: 21-22): 

2.1.1. Fiziksel Gelişim Özellikleri  

Fiziksel Dayanıklılık: Yetişkinler 25-30 yaşlarında kas gücünün en üst 

düzeyine ulaşırlar. Altmış yaşına kadar da %10’unu yitirirler. Bundan sonraki 

yıllarda kas gücündeki azalma daha hızlıdır. 

Sinir Sistemi: Sinir sisteminin işleyişinde, sonraki yıllara kadar belirgin 

olarak gözlenemeyen yavaş bir düşüş vardır. Yaşla birlikte tepki süresi artar; 

yani bir duyu organıyla bir uyaranın alınışı ve buna yanıt veriş arasındaki süre 

artar. 

Görme Yeteneği: Göz bebeğinin çapı yaşla birlikte daralmaya başlar. 

Bu daralmaya bağlı olarak göze giren ışık miktarı da azalır. Bu yüzden iyi 

aydınlatılmamış yerlerde görme güçlüğü oluşur. 

İşitme Yeteneği: Yaşın ilerlemesine bağlı olarak yetişkinin işitme 

gücünde de azalma olmaktadır. 

Beden Sağlığı: Beden sağlığı orta yaşların önemli bir sorunu olarak 

ortaya çıkar. İnsanlar yetişkinlik yıllarında daha fazla kronik (müzmin) 

hastalıklar yaşamaya başlar. 

2.1.2. Psikolojik Gelişim Özellikleri  

Zekâ: Akıcı ve birikimli zekâ olarak ikiye ayrılmaktadır. Birikimli zekâ 

kişinin eğitimine, tecrübesine bağlıdır. Akıcı zekâ yetişkinlikte yaşla birlikte 

azalmaya başlarken, birikimli zekâ gelişimini sürdürür. 

Benlik Algısı: Belik algısı, insanın kendisi hakkındaki görüşüdür. 

İnsanın çevresiyle etkileşimine dayanarak gelişir. Yetişkin insan, yetişkinliğine 

kadar geçen sürede çevresinden aldığı tepkilerle, başarı ve başarısızlıkları ile 

ben kimim sorusuna cevap bulmuş bir kimsedir. 
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Zaman Algısı: İnsan için hayat 21 yaşında ileriye doğru uzanan bir 

süreçtir. Yetmiş yaşında ise hayat daha çok anılarda kalan bir geçmiştir. Otuz 

yaşlarında iken genç yetişkinler zamanın sınırsız olmadığını; zaman geçtikçe 

işte, ailede ve hayatın diğer alanlarında seçim imkanlarının giderek azaldığını 

kavrar. Zaman algısının değişmesi, yetişkinlerin gerçekleştirmeyi tasarladıkları 

işlerle daha çok ilgilenmelerine yol açar. Bu yüzden yetişkinlikte ilgiler belli 

konular üzerinde toplanır ve derinleşir. 

2.1.3. Toplumsal Gelişim Özellikleri 

Üretkenlik: Yetişkin insan üretken olmak ister. 

Yakınlık: Bir başkası ile paylaşabilme ve bir başkasını sevebilme 

özelliğidir. 

Diğer İnsanları Düşünme: Yetişkin kişi kendisi kadar, hata kendisinden 

daha fazla diğer insanları düşünmeye başlar. 

İlgilerde Derinleşme: Ergenlikteki dağınık ilgiler, yetişkinlikte daha az 

fakat daha derin ilgilere dönüşür. 

Gelişim Ödevleri: Bir insan yaşamda yol aldıkça toplumun ondan 

beklentileri ve kendisinin geleceğe ilişkin umutları değişir. Gelişme ödevi, 

değişen rollere ve umutlara karşılık verme sorumluluğudur (Miser.1999:22). 

Havighurst, yetişkinlerin gelişim ödevlerini, yetişkinleri üç dönemde ele 

alarak belirlemiştir. 

Genç Yetişkinlik döneminde, bireyin gelişim ödevleri, eş seçmesi, eşi ile 

birlikte yaşamayı öğrenmesi, çocuk sahibi olması, ev ile ilgili işleri yürütmesi, 

çalışma hayatına başlaması, yurttaşlık sorumluluklarını yerine getirmesi ve 

uygun bir sosyal grupla kaynaşmasıdır. 

Orta yaşlılık döneminde ise, toplumun bir üyesi olarak yetişkinlere özgü 

sorumlulukları yerine getirebilme, ekonomik yaşama düzeyine erişmek ve 

sürdürmek, yetişkinliğe adım atan çocuklarına yardımcı olma, yetişkinlere özgü 

boş zaman geçirme faaliyetleri geliştirme, bir kişi olarak eş ile özdeşleşme, orta 
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yaşlı olmanın getirdiği bedeni değişiklikleri kabullenme ve değişikliklere uyum 

sağlama ve yaşlanan ana- babaya uyum sağlama, bu dönemin gelişim 

ödevleridir. 

Yaşlılık döneminde de, bedeni güç ve sağlık bakımından gerilemelere 

uyum sağlama, emekliliğe ve azalan kazanca uyum sağlama, eşinin ölümüne 

uyum sağlama, kendi yaş grubu ile açıktan ilişki kurabilme, sosyal zorlukları ve 

sorumlulukları yerine getirme, memnunluk verici fiziksel yaşama koşulları 

kurma, bu dönemdeki gelişim ödevleridir (Aktaran: Love, 1985:58). 

2.2. Yetişkinlerin Öğrenme Güdüleri 

Yetişkinlerin fiziksel, toplumsal ve psikolojik gelişim özelliklerinin çocuk 

ve gençlerden farklı olması, onların öğrenme güdülerinin de farklı olmasına yol 

açar. Yetişkin eğitiminde öğrenme güdüsü önemli etkide bulunmaktadır. 

Güdüler kişiyi harekete geçiren iç etkenlerdir. Güdülerin dayandığı 

gereksinimler, birincil nitelikte olabilir. Açlık, susuzluk gibi fizyolojik 

gereksinimler bunlar arasındadır. İkincil güdüler, kültürel ve psikolojik 

gereksinmelere dayanır. Yetişkinlerdeki öğrenme güdüsünün niteliğini, 

özelliğini, yoğunluğunu, gereksinim duyulan bilginin görevle ilişkisi, isteğin 

derecesi, daha önceki deneyimler ve toplumsal roller belirler. Yetişkin eğitimi 

açısından önemli olan nokta, yetişkini öğrenmeye yönelten güdülerin öğretici 

tarafından bilinmesidir. Bu durum, öğrenmeyi kolaylaştıran ve verimi artıran bir 

etkendir (Geray,1978:23). 

Johnston ve Rivera, ise yetişkini öğrenmeye güdüleyen etmenleri şu 

şekilde sıralamaktadır (Aktaran: Love, 1985: 58): 

1. Daha bilgili olmak, 

2. Yeni bir işe hazırlanmak, 

3. İş başında yetişmek, 

4. Boş zamanı iyi ve yararlı olarak geçirmek, 

5. Yeni ve ilgi çekici bireylerle tanışmak, 

6. Yüklendiği işleri yerine getirmede ustalık kazanmak, 

7. Kişiliğini geliştirmek ve bireylerle daha iyi ilişkiler kurmak, 

8. Gelirini arttırmak. 
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2.3. Yetişkinlerde Öğrenme 

Birinci bölümde vurgulandığı gibi, yetişkinlerin çocuk ve gençlerden farklı 

fiziksel, toplumsal ve psikolojik özelliklerinin bulunması nedeniyle, yetişkinlerin 

eğitim sürecine ilişkin özellikleri de farklılaşmaktadır.  

20. yüzyılın başlarına kadar, bilgi aktarma amacına dönük öğretmen 

merkezli pedagoji kavramının öğretme bilim ve sanatı olarak geçerliliğini 

sürdürmesi ve yetişkin eğitimine yönelik araştırmaların yetersizliği yetişkin 

eğitiminin gelişmesini olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak 20.yüzyılda durum 

değişmiş; birçok kültürel devrim ortaya çıkmış ve hız kazanmıştır. Yetişkin 

eğitimciler, yetişkin eğitimi uygulamalarının geleneksel pedagojik 

uygulamalardan farklı olduğunu belirtmişlerdir. Bu farklılıkların oluşturduğu 

temeller üzerine oluşan yapıyı, “Androgoji” adı altında, “yetişkine öğretme bilim 

ve sanatı” olarak tanımlamışlardır (Knowles, 1990:533). 

2.3.1. Yetişkinlerin Öğrenmeye İlişkin Özellikleri 

Bülbül, yetişkinlerin öğrenmeye ilişkin özelliklerini, dört ana başlıkta 

belirtmiştir. 

1. Yetişkinlerin Benlik Kavramı Gelişmiştir. 
- Kendilerine olgun bir insan olarak davranılmasını, kişiliklerine saygılı 

olunmasını beklerler. Kendilerine çocukmuş gibi davranılmasından 

hoşlanmazlar. 

- Alıngandırlar; başarısızlıktan, başkalarının yanında küçük düşmekten 

çekinirler, korkarlar. 

- Eğitimde pasif bir alıcı olmaktan hoşlanmazlar. Aktif rol almak isterler. 

- Gereksiz sıkı otoriteden hoşlanmazlar. 

-  Eğitim düzeyi düşük olan yetişkinlerde kendilerine karşı bir güven 

eksikliği olabilir. Bu durum onların eğitime olan ilgisini azaltabilir. 

2. Yetişkinler Deneyim Birikimine Sahiptir. 
- Yaşamları süresince edindikleri bir deneyim birikimine sahiptirler. 

Öğrenme etkinliklerine bu birikimle katılırlar. 

- Eğitimde bu deneyimlerin kullanılmasını beklerler. 
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3. Yetişkinler, Gereksinmelerine Yönelik Olmayan Öğrenmeleri 
Kabule Hazır Değillerdir. 

- Çocuk ve gençlere göre daha gerçekçidirler. Gördükleri eğitimin 

somut gereksinmelerini karşılamasını beklerler. 

- Aile, toplum ve meslek sorumlulukları ile ilgili konuları öğrenmeye 

hazırdırlar. 

4. Yetişkin, Bugün Karşı Karşıya Oldukları Sorunlara Çözüm 
Getirebilecek Öğrenmelere İlgi Duyar. 

- Öğrenme gereksinimleri daha çok karşılaştıkları sorunlara dayalıdır. 

- Sorunlarına hemen çözüm getirebilecek öğrenmelere ilgi duyar. 

- Zamanları değerlidir; bu yüzden sorunları ile dorudan ilişkisi olmayan 

etkinliklerle harcanmasından hoşlanmazlar (Bülbül,1991:47) 

Yetişkinlerin öğrenmeye ilişkin bu özellikleri, onların öğrenme sürecinde 

aşağıdaki sonuçlara yol açmaktadır (Knowles, 1989:533-536): 

1. Öğrenme Atmosferi: Farklılaşan benlik kavramının, yetişkinlerin 

öğrenmeyi gerçekleştirdiği ortamın özelliği bakımından önemli bir sonucu 

vardır. Fiziksel çevrenin, yetişkinlerin içinde kendilerini rahat hissedecekleri bir 

çevre olması gerekir. Eşyalar ve donanım yetişkin ölçülerinde ve rahat 

olmalıdır; toplantı odaları biçimsel olmayan bir tarzda düzenlenmelidir ve 

yetişkin zevklerine göre dekore edilmelidir; ses ve ışık düzeni azalan görme ve 

işitme gücünü dikkate almalıdır. 

Daha da önemlisi, psikolojik ortam yetişkinlere kabul edildiğini, saygı 

duyulduğunu ve desteklendiğini hissettirecek bir ortam olmalıdır. Bu ortamda 

öğretmenler ve öğrenciler arasında, birlikte araştıran kişiler olarak bir 

karşılıklılık ruhu var olmalıdır; cezalandırılma korkusu olmaksızın anlatım 

özgürlüğü bulunmalıdır. Kişi, kendi adıyla tanındığı ve kendisine “biricik” bir 

birey olarak değer verildiği dostça ve biçimsel olmayan bir atmosfer içinde 

kendini (öğretmen ile öğrenci arasında statü farklılığı, biçimsellik ve kendi 

adıyla tanınmazlık gösteren geleneksel okul atmosferine göre) daha bir 

“yetişkin” hisseder. 
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Öğretmenin davranışı, herhangi bir etmenden daha büyük olasılıkla 

öğrenme atmosferinin niteliğini belirler. Öğretmen, tavrının öğrencileri ile 

ilgilenen ve onlara saygılı bir tavır olup olmadığını ya da onları asıl olarak kendi 

aktardığı bilgiler için alıcı birer set olarak görüp görmediğini birçok biçimlerden 

iletir. Öğrencilerini tanımaya başlamak için gerekli zamanı ve güçlüğü göze 

alan, onları adıyla (özellikle ilk adıyla) çağıran öğretmenler, kesinlikle birinci 

tutum setini iletmektedir. Fakat belki de bir öğretmenin bir öğrenci ile gerçekten 

ilgilendiğini ve onun katkısına saygı duyduğunu en açık olarak gösteren 

davranış, öğrencinin ne söylediğini gerçekten dinliyor olmasıdır. 

2. Gereksinimlerin Tanılanması: Yetişkinin öz-yönetimli olmaya ilişkin 

benlik kavramı, neyi öğrenmesi gerektiğini söyleyen bir öğretmenin geleneksel 

uygulaması ile çatışır. Gerçekte bu benlik kavramı; toplumun, bireyin neyi 

öğrenmesi gerektiği konusundaki fikirlerini onun üzerine empoze etmek hakkı 

olduğuna ilişkin toplumsal felsefe ile de doğrudan çatışma içindedir. Tabî, eğer 

öğrenmemesi durumunda başkalarının yetişkin üzerindeki yaptırım gücü 

yeterince güçlü ise o, kendisinden öğrenilmesi istenilen şeyleri öğrenecektir. 

Fakat yetişkin, öğrenme gereksinimini kendi gördüğü şeyleri öğrenmek için 

daha derinden güdülenir. 

3. Plânlama Süreci: Her birey bir kararı vermeye (ya da bir etkinliği 

plânlamaya) ne ölçüde katılmış ise, o karar (ya da etkinlik) ile kendini o ölçüde 

uyumlu hisseder. Öğrencileri için tüm plânlama işini kendisi yapan, dersliğe 

gelen ve önceden tasarlanmış etkinlikleri onlar üzerine empoze eden 

öğretmenler, tipik olarak alıngan ve geri çekilme tepkileri ile karşı karşıya 

gelirler. Çünkü bu öğretmen davranışı, yetişkinin kendini-yönetme ile ilgili benlik 

kavramı ile uyuşmaz. 

Buna bağlı olarak, androgojinin teknolojisinde temel bir öğe, öğrencilerin 

kendi öğrenmeleri ile ilgili plânlama sürecinde yer almalarıdır. Öğrenci sayısı 

yeterince küçük ise, plânlamada hepsi doğrudan yer alabilir; sayının 30’un 

üzerine çıkması durumunda temsilci kurullarından, komitelerden, takım 

çalışmalarından ya da öğrencilerin plânlamaya temsil edilerek katıldıklarını 

hissettikleri başka yollardan yararlanılabilir. 
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Plânlama görevi, tanılanmış gereksinimlerin belirli eğitsel amaçlara (ya 

da gelişme yönlerine) dönüştürülmesinden, bu amaçlara ulaştıracak öğrenme 

yaşantılarını tasarımlamaktan ve yürütmekten ve bu amaçların ne ölçüde 

gerçekleştirilmiş olduğunu değerlendirmekten oluşur. Androgojide bu görevi 

yerine getirme sorumluluğu, öğrencilerin ve öğretmenlerin paylaştığı karşılıklı 

bir sorumluluktur. 

4. Öğrenme Yaşantılarını Yürütme: Geleneksel Pedogoji 

uygulamalarında öğretmenin işlevi “öğretmek” olarak tanımlanmıştır. Androgojik 

yaklaşımda ise öğretmen, akıl verici olmaktan çok bir rehberdir. 

5. Öğrenmenin Değerlendirilmesi: Bir yetişkin, başka bir yetişkin 

tarafından yargılanmaktan hoşlanmaz. Öyle ki, not verme işlevi yetişkinlerin 

kendilerini çocuk gibi algılamalarına yol açabilir. Bu nedenle Androgojik kuram, 

kendini değerlendirme sürecini önermektedir (Knowles, 1989:533-536).  

6. Öğrenme Engelleri: Bir yetişkin eğitimi programının daha 

başında, hedeflere ulaşmada karşımıza çıkabilecek engelleri ve engellerin 

karşılanmasında harekete geçebilecek kaynakları bilmemiz gerekir. 
(Uysal, 2005) 

Sıkılma: Eğer birey, çeşitli nedenlerle (ilgisini çekmeme, 

güdülenmemiş olma, sürekli dinlemek zorunda kalma, anlatılanı 

anlamama, öğreteni iyi işitmeme, zamanın boşa harcandığını düşünme) 

eğitim sırasında sıkılmışsa, öğrenme engellenmiş demektir. Yetişkinler 

eğitime ayırdıkları zamanın iyi kullanılmasını beklerler. Bunun için, 

eğitimcinin, ders planını çok iyi hazırlamış olması ne yapacağını 

önceden planlaması gerekir. 

Karmaşıklık: Eğer birey, öğrenilen konuları kafasında 

düzenleyememiş, birbiri ile ilişkisini kuramamış ve onları birbirine 

karıştırmışsa öğrenemez. Bireye, öz ve ayrıntıyı birbirinden ayırt etmesi, 

konuların birbiri ile ilişkisini ve onları düzene sokmasında yardım 

edilmesi gerekir. 
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Rahatsız olmak: Eğitimcinin uygunsuz tavırları, öğrencileri 

küçümsemesi, ters davranması, alay etmesi gibi yanlış davranışları 

yetişkin öğrencileri çok rahatsız eder. Sadece eğitimci ve öğrenci 

arasındaki değil, öğrenci-öğrenci, öğrenci-yönetim arasındaki insan 

ilişkilerinin bozuk olması da yetişkin öğrenciyi rahatsız eder. Rahatsızlık 

sadece insan ilişkilerinin bozukluğundan kaynaklanmaz. Bireyin değer 

ve inançlarını değiştirmek istediğimizde, onu rahatsız etmeyecek 

yaklaşımlar kullanmamız gerekir. Yetişkinlerde davranış değiştirmesi 

oluşturmak isteyen eğitimci sabırlı olmak zorundadır.  

Korku: Yetişkin öğrencilerin içine düşecekleri gülünç olma 

korkusu, alay edilme korkusu, başaramama korkusu, birisi tarafından 

incitilme korkusu, sınav korkusu bilinen ortak korkulardır. Eğitimci 

bunları ve benzeri korkuları ortadan kaldırmak ve öğrencinin kendine 

gösterebileceği, başarabileceği durumlar yaratmak zorundadır. 

Ev yaşamı ile ilgili engeller: Ev işlerinden fırsat bulamama; aile 

üyelerinden birinin ya da hepsinin karşı çıkışları vb. 

Dış engeller: Vardiya çalışması, yorgunluk, ulaşım zorluğu, 

eğitimin zaman ve süresi vb. 

Kişisel engeller: Bilinmeyenden korkma, gülünç düşme 

korkusu, kendine güvensizlik, öğrenmeye karşı olumsuz tutum, eğitimin 

sağlayacağı yarardan emin olamama, zihinsel ve fiziksel eksiklikler. 
(Uysal, 2005) 

2.4. Yetişkinlerle Çalışan Öğretici Yeterlikleri 

Nairobi Tavsiye Kararlarında belirtildiği gibi, yetişkin eğitiminde öğretici 

personelin eğiticilik formasyonu dikkate alınması gereken bir durumdur (MEB, 

1984:12). Yetişkinlerin eğitim sürecine ilişkin özelliklerin farklı olması nedeniyle, 

yetişkin eğitiminde görev alacak yönetici, düzenleyici ve öğreticilerin de özel 

programlarla yetiştirilmeleri gerektiği artık günümüzde tartışma konusu 

olmaktan çıkmıştır (Bülbül, 1997:292). 
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Yetişkin eğitimcilerin sahip olmaları gereken yeterlikler konusunda 

Lindeman, Bergevin, Kidd, Houle, Knowles ve Freire’nin yazıları birçok ortak 

noktayı göstermektedir. Bunlar hep birlikte, müfredatın öğrenici merkezli olması 

gerektiğini, öğrenicilerin ihtiyaçların teşhisinde yer almaları gerektiğini, 

yetişkinlerin kendi kendini yönettiğini, amaçların oluşmasını ve sonuçların 

değerlendirilmesini, yetişkinlerin problem merkezli olduğunu ve öğretmenlerin 

öğrenmeyi kolaylaştırıcı rol üstlenmeleri gerektiğini belirtmişlerdir (Clay 

1989:213). 

Yetişkin eğitimindeki nitelikli eğitici personel sorununa çözüm bulmak 

amacıyla çeşitli ülkelerde düzenlenen uluslar arası ve yerel toplantılarda 

birtakım çözüm önerileri gündeme getirilmiştir. Bunlar: Yetişkin eğitiminde 

görev alacak personelin hizmet öncesi ve hizmet içinde yetiştirilmesi, tam 

zamanlı olarak görev alacak personelin hizmet- öncesi üniversitelerde 

yetiştirilmesi gerektiği ve yarı- zamanlı personelin ise kısa süreli kurs ve 

seminerlerle yetiştirilmesi gereği üzerinedir. Ancak bu yetiştirme esnasında 

uygulanacak programlarda yetişkin eğitimi ders olarak yer almalı ve bu ders, 

yetişkin öğrencinin psikolojisi, toplum sorunları, öğretim yöntem ve teknikleri 

konularını içine almalıdır (Güneş 1991 : 311). 

Bu noktada, büyük ölçüde benimsenen genel görüş ise, yetişkin 

eğitimcisine; 1) Kendisi hakkında bilgi; 2) Öğrenenler hakkında bilgi; 3) Alan 

hakkında bilgi; 4) Öğrenme süreci hakkında bilgi; 5) Öğretme süreci hakkında 

bilgi verilmesi gerektiği yönündedir (Boz 1986: 11). 

Yetişkin eğitimcisinin yetiştirilmesinde ele alınacak rol ve nitelikler 

konusunda sunulan bir model ise şöyledir (Güneş 1996: 175): 

1- Yetişkin Eğitimcisinin Rolü 

a. Plânlamacı-yönetici, programlayıcı, karar verici, 

b. Öğretici-canlandırıcı, öğretmen, öğüt verici, 

2. Görevin Niteliği 

a. Yönlendirici (birinci derecede) 

b. Yetiştirici (ikinci derecede) 

3- Yetişkin Eğitimcisine Kazandırılacak Nitelikler 
a. Teknik yetenekler (davranış, beceri), 
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b. Sosyal değişme (transformasyon), 

c. Sosyal sorumluluk (yurttaşlık), 

d Sosyal bütünleşme (alt kültürleşme), şeklinde sıralanmaktadır. 

Pedogoji kavramına karşılık olarak “yetişkine öğretme, bilim ve sanatı" 

anlamında “Androgoji” kavramını ortaya atan Knowles’a göre ise; yetişkinler 

kendi kendilerini yönetme eğilimindedirler, kendi öğrenimlerinden sorumludurlar 

ve kazanılmış bir deneyim birikimine sahiptirler. Bu nedenlerle, yetişkinlerin 

öğrenmesine yardımcı olan kişinin, bilgi nakledicisi olmaktan çok, öncelikle 

öğrenimi kolaylaştırıcı olarak hizmet sunması gereklidir. Yetişkin öğrenenlerin 

de ne öğreneceği ve nasıl öğreneceğine karar vermekte, kendi öğrenme 

başarısını değerlendirmekte rolü olmalı ve süreç, katılanların öğrenme 

ihtiyaçları üzerinde odaklanmalıdır (Beder, Carrea,1988:75). 

Genel anlamda yetişkin eğitiminde öğretici rolünü üstlenen kişi, yetişkin 
öğrenenlerin; 

- Kendi eğilimlerini ortaya koymasına yardımcı olabilmeli, 

- Olası yeni durumlarla karşı karşıya getirebilmeli, 

- Kişisel donanımındaki eksikliklerine dayalı yaşam sorunlarının 
tanımlanmasına yardım edebilmeli, 

- Rahat ve etkileşimi kolaylaştırıcı fiziksel koşulları sağlayabilmeli, 
duygularına ve fikirlerine saygı gösterebilmeli ve 

- Ortaklaşa etkinlikleri cesaretlendirerek, yarışmacılığı, yargılayıcı zihniyeti 
teşvik etmekten sakınarak, öğrenciler arasında karşılıklı güven ve 
yardım ilişkileri kurabilmelidir (Ayhan, 1999:45-546). 

Okçabol'a göre, yetişkin eğitimci, uzmanı olduğu konu dışında 

kendisinden çok daha bilgili, tecrübeli ve kültürlü olabilen, eğitime gönüllü 

olarak katılmış yetişkinlerle çalışmaktadır. Bu nedenle yetişkin eğitimcisi 

meslek bilgisine sahip olmasının yanı sıra; insancıl, sevecen ve hoşgörülü, 

başkalarını anlayabilen, insana ve onun yeteneklerine inanan, toplumsal bilinci, 

önderlik yeteneği, yaşam ve kültür birikimi olan, eleştirel bir düşünce yapısına 

ve geniş bir dünya görüşüne sahip kimseler olması gerektiğini belirtmektedir 

(1994:71). 
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Duman'a göre ise, yetişkin eğitimi kurumlarında istihdam edilen 

öğretmenler, alan bilgisi, formasyon ve genel kültür yönünden atanacağı 

yetişkin eğitimi kurumu ve programına göre ek niteliklerle donatılmış olarak 

yetiştirilmelidir (1997:8). 

Hal Beder ve Natalino Carrea, 1988 yılında, yetişkin eğitimi almış 

öğretmenlerin sınıflarında, bu eğitimi almamış öğretmenlerin sınıflarından daha 

yüksek düzeyde öğrenci katılımı sağlanabileceği ve öğrencilerin, yetişkin 

eğitimi alan öğretmenleri daha pozitif değerlendirecekleri hipotezlerinden yola 

çıkarak deneysel bir araştırma yapmışlardır. Bu araştırmanın sonucunda, 

yetişkin eğitimi almış öğretmenlerin sınıflarında diğer sınıflara göre daha 

yüksek oranlarda katılım sağlandığı görülmüştür (Beder, Carrea,1988). 

Daha öncede vurgulandığı gibi yetişkinler, çocuk ve gençlerden bir çok 

noktada farklı özellikler taşıdığı görülmektedir. Bu nedenle yetişkinlere verilen 

eğitiminde çocuk ve gençlere verilen eğitimden farklı olması gerekmektedir. Bu 

alanda çalışacak olan öğretici personelde yetişkin eğitiminin gerektirdiği 

yeterliklere sahip olmalıdır. Knowles bu yeterlikleri (Knowles, 1996, 222-224) 

dört ana başlık halinde belirtmiştir. Buna göre yetişkin eğitiminde, yetişkinin 

öğrenmesini kolaylaştıracak ve rehberlik edecek olan öğretici; 

1. Kavramsal ve Kuramsal Açıdan 
- Yetişkinlerin ihtiyaçları, ilgileri, güdüleri, kapasiteleri ve gelişim özellikleri 

ile ilgili modern kavramları ve araştırma bulgularını betimleyebilmeli ve 

uygulayabilmeli, 

- Gençlerle ve yetişkinlerle ilgili varsayımlardaki farklılıkları ve bu 

farklılıkların, öğretme boyutunda yansımalarını betimleyebilmeli, 

- Çevrenin öğrenenler üzerindeki etkilerini değerleyebilmeli ve yapıcı bir 

biçimde değiştirebilmeli, 

- Öğrenme kavramlarını betimleyebilmeli, 

- Yaptığı işin, yetişkinlerin öğrenmesini kolaylaştırmak olduğunu bilmelidir. 

2. Öğrenme Yaşantılarını Plânlama ve Uygulama Açısından 
- İçerik plân ile süreç plânı arasındaki farkı bilmelidir. 

- Amaçları gerçekleştirmek için, öğrenenler arası bireysel farklılıkları 

plânlama aşamasında dikkate alabilmeli, 
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- Karşılıklı saygıyı, güveni, açıklığı, dayanışmacılığı ve güvenliği içeren bir 

fiziksel ve psikolojik ortam plânlayabilmeli ve sağlayabilmeli, 

- Öğrenen her yetişkinle, sıcak, duyarlı ve kolaylaştırıcı bir iletişim 

kurabilmeli, 

- Öğrenme gereksinimlerini göz önünde bulundurmalı, 

- Öğrenenleri, kendileri için anlamlı olan amaçlara yöneltebilmeli, 

- Öğrenenlerin, öğrenmenin her aşamasına katılımını sağlayabilmelidir. 

3. Öğrenenlerin Kendilerini Yönetmelerine Yardımcı Olabilme 
Açısından 

- Öz yönetimli öğrenme kavramını açıklayabilmeli; diğer yöntemlerle 

karşılaştırabilmeli, 

- Öz yönetimli öğrenmeye kendi davranışları ile örnek olabilmelidir. 

4. Yöntem Teknik ve Materyallerin Seçimi Açısından, 
- Öğrenme yaşantılarını plânlamada, yeni ve uygun yöntemler 

kullanabilmeli, 

- Belirli eğitim amaçlarını gerçekleştirmek üzere, belirli bir yöntemi, tekniği 

ya da materyali seçmenin mantığını kurabilmeli, 

- Çok çeşitli soru yöntemlerini kullanabilmeli, 

- İzleyici katılımı yöntemlerini kullanabilmeli, 

- Grup tartışması tekniklerini kullanabilmeli, 

- Deneysel ve benzetim yöntemlerini kullanabilmeli, 

- Yeni durumlara uygun düşecek teknikler bulabilmelidir (Knowles, 

1996:222-224). 

Yetişkin eğitimine yönelik yukarıda belirtilen kavramsal açıklamalar ve 

dünyadaki yetişkin eğitiminde gelinen nokta göz önünde bulundurulduğunda 

mevcut Türk Yetişkin Eğitimi Sisteminin nasıl bir yerde olduğunu ortaya 

koyabilecek bir değerlendirmenin yapılması gerekmektedir. Değerlendirmenin 

sonucunda ülkemizdeki yetişkin eğitimi uygulamalarının daha etkili ve verimli 

kılacak sonuç ve çözüm önerileri üretileceği düşünülmektedir. Yetişkin eğitimi 

hizmetlerinin etkili ve verimli olarak yürütülebilmesi için halk eğitimi 

merkezlerinde uzman uygulayıcı konumundaki yöneticilerin görüş ve gözlemleri 

belirleyici olacaktır. 



47 
 

Amaç 

Bu araştırmanın genel amacı; Yetişkin eğitimi ile ilgili yapılan 

çalışmaları değerlendirerek ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı halk eğitimi 

merkezlerinde görev yapan yöneticilerin görüşlerine ve gözlemlerine dayanarak 

Türk Yetişkin Eğitimi sisteminin genel bir değerlendirmesini yapmaktır.. Bu 

genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

Halk Eğitimi Merkezlerinde çalışan, yöneticilerin; 

1. Cinsiyetlerine,  hizmet yıllarına, branşlarına, öğrenim durumlarına ve 

hizmet içi eğitim alma durumlarına göre dağılımı nasıldır? 

2. Toplumun yetişkin eğitimi kavramına yönelik algısına ilişkin görüşleri 

nelerdir? 

3. Türk yetişkin eğitimi sisteminde kurumsal yapıya ilişkin görüşleri nelerdir? 

4. Türk yetişkin eğitimi sisteminde yetişkinlerin eğitim ihtiyaçlarının 

belirlenmesine ilişkin görüşleri nelerdir? 

5. Türk yetişkin eğitimi sisteminde program geliştirme ve planlama 

çalışmalarına ilişkin görüşleri nelerdir? 

6. Türk yetişkin eğitimi sisteminde değerlendirme ve izleme çalışmalarına 

ilişkin görüşleri nelerdir? 

7. Türk yetişkin eğitimi sisteminde yetişkin eğitimi alanında uzman insan 

kaynaklarına ilişkin görüşleri nelerdir? 

Önem 

Son nüfus sayımında Türkiye nüfusu 70.586.698 kişi olarak belirlenmiştir. 

Bu nüfusun yaklaşık %59,2’sini 15-64 yaşları arasında olan kişiler 

oluşturmaktadır. Bu oran 42 milyon kişiyi ifade etmektedir. Ortaöğretimde 

öğrenim gören 3 milyon öğrenciyi 42 milyondan çıkardığımızda 39 milyon olan 

bir eğitilebilir yetişkin nüfusuna ulaşılmaktadır. Birçok ülkenin toplam 

nüfusundan fazla bu sayı yetişkin eğitimi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Özelde bireysel olarak, genelde ülke düzeyinde gelişme hedeflerine ulaşma 

konusunda yetişkin eğitimine büyük sorumluluk düşmektedir. Bu araştırma 

mevcut yetişkin eğitimi sistemimizin genel bir değerlendirmesini yaparak, 
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görülen iyileştirmeye açık alanlarda çözüm önerileri sunma anlamında önem 

taşımaktadır. 

Kapsam ve Sınırlılıklar 

a. Kapsam: 

Yukarıda açıklanan amaç doğrultusunda, bu araştırmanın kapsamı, Türk 

yetişkin eğitimi sistemine ilişkin sorunları belirlemek; örneklemi oluşturan 

grupların, Halk Eğitimi Merkezlerinde görev yapan yöneticilerin mevcut 

çalışmaları yetişkin eğitimi ölçütleri açısından nasıl değerlendirdiklerini ortaya 

koymaktır. 

b. Sınırlılıklar: 

Bu araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinde 

görev yapmakta olan merkez müdürlerinin ve müdür yardımcılarının mevcut 

yetişkin eğitimi sistemini yetişkin eğitimi ilkeleri doğrultusunda 

değerlendirmelerine ilişkin görüşleri ile sınırlıdır. 

Sosyal bilimlerde yapılan alan araştırmalarında, insan öğesinden ve bilgi 

toplama araçlarından kaynaklanan sınırlılıklarla birlikte toplanan verilerin 

işlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemlerle ilgili sınırlılıklar bu araştırma için 

de geçerlidir. 

Tanımlar 

Yetişkin Eğitimi: Yetişkin eğitimi, gelişim süreçlerini tamamlayarak, belli 

bir yaşam birikimine sahip öz güvenini kazanmış ve kendi sorumluluğunu 

üstlenmiş bireylere yönelik, içerik, düzey ve yöntem sınırlılığı olmaksızın gönüllü 

olarak herhangi bir alanda gelişimi amaçlayan ve olanak sağlayan düzenli 

eğitim süreçlerinin tümüdür. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama 

yöntemi ve araçları ile toplanan verilerin çözümlenmesine ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, halk Eğitimi merkezlerinde görev yapmakta olan merkez 

müdürlerinin ve müdür yardımcılarının mevcut yetişkin eğitimi sistemini yetişkin 

eğitimi ilkeleri doğrultusunda değerlendirmeyi amaçlayan betimsel bir araştırma 

olup, ilişkisel tarama modelindedir. Araştırma dokuman analizi ile nitel açıdan, 

halk eğitimi merkezi yöneticilerine anket uygulaması yapılmış ve nicel açıdan 

ele alınmıştır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

3.2.1. Evren 

Araştırmanın genel evrenini, 2008-2009 öğretim yılında MEB Çıraklık ve 

Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinde görev 

yapmakta olan müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenler oluşturmaktadır. 

3.2.2. Örneklem  

Anketlerin uygulaması internet ortamında MEB İLSİS veri tabanı ile 

gerçekleştirilecektir. Bu nedenle bu araştırma için ayrıca bir örneklem 

alınmamıştır. 

3.3. Verilerin Toplanması 

Türkiye genelinde halk eğitim merkezlerinde çalışan halk eğitimi müdür 

ve müdür yardımcılarının, mevcut yetişkin eğitimi çalışmalarını yetişkin eğitimi 
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ilkeleri açısından değerlendirmelerini amaçlayan bu araştırmada, veri toplama 

aracı olarak anket kullanılmıştır.  

Halk eğitimi merkez müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenler için 

geliştirilen anket, kişisel bilgiler (1.bölüm), Mevcut yetişkin eğitimi faaliyetlerini 

ve sistemi değerlendirmeye yönelik bilgiler (2.bölüm), olmak üzere iki bölümden 

oluşan anket, “Hiç”, “Az”, “Orta”, “Çok”, “Pek çok” düzeylerini kapsayan beşli 

likert tipi dereceleme ölçeği olarak düzenlenmiştir.  

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinin ve MEB 

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü halk eğitimi uzmanlarının görüşleri 

doğrultusunda ankete son biçimi verilmiştir. 

Anket Formlarının Uygulanması. Milli Eğitim Bakanlığı İLSİS veri tabanı 

kullanılarak araştırma anketleri internet ortamında uygulanmıştır. 

3.4. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Bu araştırmada, 2099 denekten toplanan veriler, kodlanarak bilgisayara 

yüklenilmiş ve ”SPSS (Statistical Package Program for social Sciences) 13,0 for 

windows “ istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin, yüzde (%), 

frekans (f), aritmetik ortalama (x), standart sapma (ss) ,. analizlerinin yanı sıra 

kümelerin cevapları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını 

anlamak için One- Way Anova (Tek yönlü varyans analizi) yapılmıştır. Evren 

ortalamalarının arasında ortaya çıkan anlamlı farkın hangi yönde olduğunu 

anlamak için ise çoklu karşılaştırma testlerinden Scheffe testi tekniği 

kullanılmıştır. Yorumlarda x=0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Verilerin 

çözümlenmesi ile oluşturulan tablolar, yetişkin eğitimi ilkeleri ışığında 

yorumlanmıştır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde araştırmanın amacına yönelik olarak düzenlenen anket 

aracılığı ile toplanan verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan bulgular ve 

yorumları yer almaktadır. İlk olarak, araştırmanın örneklemini oluşturan müdür, 

müdür yardımcısı ve öğretmenlerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler 

verilmektedir. İkinci olarak, müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin toplumun 

yetişkin eğitimi algılarına, Türk Yetişkin Eğitimi Sisteminin kurumsal yapısına, 

yetişkin eğitimi ihtiyaçlarının belirlenmesi sürecine, yetişkin eğitiminde program 

geliştirme ve planlama çalışmalarına, değerlendirme ve izleme çalışmalarına ve 

yetişkin eğitimi alanında uzman insan kaynaklarına yönelik değerlendirmelerine 

ilişkin bulgular ve yorumları yer almaktadır. Bu kısımda müdürler ve müdür 

yardımcıları ve öğretmenler soruları genelleyerek değerlendirmişlerdir. Üçüncü 

olarak ise müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin, hizmet içi eğitim 

ihtiyaçlarını belirlemeye ilişkin bulgular ve yorumları üzerinde durulmaktadır. 

Yetişkin Eğitimi Personelinin Demografik Özellikleri 

Araştırma örnekleminde halk eğitimi merkezlerinde çalışan 264 müdür, 

909 müdür yardımcısı, 926 öğretmen yer almıştır. Grupların cinsiyetlerine ve 

görevlerine göre dağılımı Tablo. 2.1.’de verilmektedir 

Tablo. 2.1. Araştırmaya Katılan Grupların Görevlerine ve Cinsiyetlerine Göre 
Dağılımı 

Görev Cinsiyet 
 Müdür Müdür 

Yardımcısı Öğretmen 
Toplam 

 

f 11 111 768 890 Kadın 
% ,5 5,3 36,6 42,4 
f 253 798 156 1207 Erkek 
% 12,1 38,1 7,4 57,6 
f 264 909 924 2097 Toplam 
% 12,6 43,3 44,1 100,0 

Buna göre toplamda, araştırmaya katılan grupların %42,4’ünü kadınlar 

oluştururken, %57,6’sını erkekler oluşturmaktadır. Ayrıca araştırma 

örnekleminin %12,6’sını müdürlerin, %43,3’nü müdür yardımcılarının ve 
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%44,1’inin öğretmenler tarafından oluştuğu görülmektedir. Müdür ve müdür 

yardımcılarının tamamına yakınının erkek olduğu gözlenirken, öğretmenlerin 

büyük çoğunluğunun bayanlardan oluşması dikkat çekmektedir. Özellikle 

öğretmenler açısından örnekleme girenlerin cinsiyet dağılımının bu kadar 

dengesiz olmasında, açılan kursların büyük çoğunluğunun, biçki, dikiş, nakış, 

giyim gibi bayanlara yönelik kurslar olmasının etkili olduğu düşünülmektedir.  

Müdür yardımcılarının öğrenim düzeylerine göre dağılımı Tablo. 2.2.’de 

verilmektedir. 

Tablo. 2.2. Grupların Öğrenim Düzeylerine Göre Dağılımı 

Göreviniz 
Öğrenim Düzeyi 

Müdür Müdür Yardımcısı Öğretmen 
Toplam 

f 104 232 301 637  
Ön lisans % 16,3% 36,4% 47,3% 100,0% 

f 28 32 5 65  
3 Yıllık Eğitim Enstitüsü % 43,1% 49,2% 7,7% 100,0% 

f 124 594 585 1303  
Lisans % 9,5% 45,6% 44,9% 100,0% 

f 8 47 32 87  
Yüksek Lisans % 9,2% 54,0% 36,8% 100,0% 

f 264 905 923 2092  
Toplam % 12,6% 43,3% 44,1% 100,0% 

 

Araştırmaya katılan grupların öğrenim düzeylerine bakıldığında toplamın 

büyük çoğunluğunun, Lisans ve ön lisans mezunu olduğu görülmektedir. Halk 

eğitim merkezlerinde görev yapan müdürlerin içerisinde ön lisans mezunu 

olanların oranın (%40) yüksek olması dikkat çekici bir bulgu olarak 

görülmektedir. Müdür yardımcılarının ve öğretmenlerin yüksek lisans eğitimi 

alma oranlarının müdürlerden çok daha fazla olması ayrıca dikkat çekmektedir. 
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Tablo. 2.2.  Araştırmaya Katılan Lisans Düzeyinde Öğrenim Gördükleri Branşlara 
Göre Dağılımı 

Göreviniz 
Lisans Düzeyinde Öğrenim Görülen 

Branş Mudur 
Mudur 

Yardımcısı Öğretmen Toplam
Acil Tip Teknisyenliği 0 1 0 1 

Almanca 1 0 2 3 
Beden Eğitimi 3 7 2 12 

Bilişim Teknolojileri 0 1 20 21 
Biyoloji 2 3 0 5 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik 1 3 9 13 
Coğrafya 4 13 0 17 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 30 0 35 
El Sanatları Teknolojisi-1 1 22 299 322 

Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 1 8 13 22 
Felsefe 2 4 0 6 

Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 9 18 1 28 
Fizik 1 4 0 5 

Fransızca 1 2 0 3 
Gıda Teknolojisi-1 1 3 13 17 

Giyim Üretim Teknolojisi 1 13 216 230 
Güzellik ve Sac Bakim Hizmetler 0 0 4 4 

Halıcılık Kursu 0 15 28 43 
I.H.L. Meslek Dersleri 1 2 0 3 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3 5 1 9 
İngilizce 1 7 6 14 
Kimya 2 6 0 8 

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 0 4 2 6 
Kurs Öğretmenliği 3 8 39 50 

Makine Teknolojisi-1 3 9 5 17 
Matematik 9 11 0 20 

Metal Teknolojisi 1 2 5 8 
Metalürji Teknolojisi-1 0 1 0 1 

Motorlu Araçlar Teknolojisi 0 2 3 5 
Muhasebe Kursu (HEM) 1 1 2 4 
Muhasebe ve Finansman 0 14 17 31 

Müzik 0 6 6 12 
Okul Öncesi Öğretmenliği 0 7 9 16 

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 0 2 0 2 
Öğretmen 0 1 0 1 

Resim Is/Resim/Görsel Sanatlar 1 6 4 11 
Sanat Tarihi 0 1 0 1 

Seramik ve Cam Teknolojisi 0 0 2 2 
Sınıf Öğretmenliği 171 520 53 744 

Sosyal Bilgiler 3 38 0 41 
Tarih 17 13 1 31 

Teknoloji ve Tasarım 0 15 4 19 
Tekstil 0 5 48 53 

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 0 1 1 2 
Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve 

Anlatım/Türk Edebiyatı 13 44 0 57 

Türk Halk Oyunları 0 4 65 69 
Türkçe 2 22 0 24 

Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği 0 1 0 1 
Toplam 264 905 880 2049 
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Grupların branşlara göre dağılımında ilk göze çarpan nokta, halk eğitim 

merkezi müdürlerinin ve müdür yardımcılarının lisans düzeyinde öğrenim 

gördükleri branşlarının ağırlıklı olarak sınıf öğretmenliği olduğu görülmektedir. 

Öğretmenlerin lisans düzeyinde öğrenim gördükleri branşlarının ağırlıklı olarak 

(%58,9) el sanatları teknolojisi ve giyim üretim teknolojisi olduğu görülmektedir. 

Öğretmenlerin bu branşlarda yoğunlaşmaları, açılan yetişkin eğitimi kurslarının 

daha çok bu alanlarda olduğunun bir göstergesi olarak görülmektedir. 

Tablo.2.3. Grupların Halk Eğitim Merkezlerinde Görev Yapma Sürelerine Göre 
Dağılımı 

Göreviniz Halk Eğitim Merkezinde Görev 
Yapma Suresi 

 Müdür Mudur 
Yardımcısı Öğretmen 

Toplam 

F 114 687 503 1304 
1-5 Yıl 

% 8,7% 52,7% 38,6% 100,0% 
F 66 115 161 342 

11-16 Yıl 
% 19,3% 33,6% 47,1% 100,0% 
F 41 62 155 258 

16-21 Yıl 
% 15,9% 24,0% 60,1% 100,0% 
F 43 45 107 195 

21 Yıl ve Üzeri 
% 22,1% 23,1% 54,9% 100,0% 
F 264 909 926 2099 Toplam 
% 12,6% 43,3% 44,1% 100,0% 

 

Örneklemi oluşturan grupların halk eğitim merkezinde görev yapma 

sürelerine bakıldığında ağırlıklı olarak 1-5 yıl aralığında görev yaptıkları 

görülmektedir. Bu durum halk eğitim merkezlerinde görev yapan müdür, müdür 

yardımcısı ve öğretmen kadrolarının istikrarlı olmadığı, değişkenlik gösterdiği 

şeklinde yorumlanarak tartışılabilir.  
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Tablo 2.4. Grupların Hizmet İçi Eğitim Alma Durumlarına Göre Dağılımı 

Göreviniz Yetişkin Eğitimi İle İlgili Almış Olduğunuz 
Hizmet İçi Eğitim Sayısı 

 Müdür Mudur 
Yardımcısı Öğretmen 

Toplam

F 128 670 594 1392 1 kez hizmet içi eğitime katıldım 
 % 9,2% 48,1% 42,7% 100,0 

F 37 88 81 206 2 kez hizmet içi eğitime katıldım 
 % 18,0% 42,7% 39,3% 100,0 

F 44 58 64 166 3 kez hizmet içi eğitime katıldım 
 % 26,5% 34,9% 38,6% 100,0 

F 22 27 50 99 4 kez hizmet içi eğitime katıldım 
 % 22,2% 27,3% 50,5% 100,0 

F 12 30 51 93 5 kez hizmet içi eğitime katıldım 
 % 12,9% 32,3% 54,8% 100,0 

F 4 9 19 32 6 kez hizmet içi eğitime katıldım 
 % 12,5% 28,1% 59,4% 100,0 

F 6 5 6 17 7 kez hizmet içi eğitime katıldım 
 % 35,3% 29,4% 35,3% 100,0 

F 3 7 11 21 8 kez hizmet içi eğitime katıldım 
 % 14,3% 33,3% 52,4% 100,0 

F 0 3 4 7 9 kez hizmet içi eğitime katıldım 
 % ,0% 42,9% 57,1% 100,0 

F 8 12 46 66 10’dan fazla sayıda kez hizmet içi eğitime 
katıldım 

 % 12,1% 18,2% 69,7% 100,0 

F 264 909 926 2099 Toplam 
 % 12,6% 43,3% 44,1% 100,0 

 

Araştırmaya katılan Halk eğitimi müdürlerinin yarısı, müdür 

yardımcılarının 3/2’sinin ve öğretmenlerin yarıdan fazlasının sadece bir kez 

hizmet içi eğitim aldığı görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerin yöneticilere göre 

daha fazla hizmet içi eğitim aldığı dikkat çekmektedir. 
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Yorum 

Örnekleme halk eğitim merkezi müdür, müdür yardımcısı ve 

öğretmenlerin demografik özelliklerine baktığımızda, ortalama bir yetişkin 

eğitimcisi profili şöyle oluşmaktadır: Yönetici ise, erkek, daha çok ön lisans ve 

lisans mezunu, sınıf öğretmeni, 1-5 yıl hizmet aralığında, hizmet içi eğitime 

katılma durumu az sayıda olan yetişkin eğitimcisidir. Müdür yardımcıları ise 

müdürlerle ortalama aynı özelliklerde, fakat daha çok lisans ve yüksek lisans 

mezunu, sınıf öğretmeni, daha fazla sayıda hizmet içi eğitim almış yetişkin 

eğitimcisi olarak genellenebilir. Öğretmenler ise bayan, daha çok ön lisans ve 

lisans mezunu, kadın el sanatları ya da giyim konusunda yeterliği bulunan, 1-10 

yıllık bir süredir halk eğitimi merkezlerinde görev yapan, branşı konusunda 

hizmet içi eğitime katılmış olma olasılığı, halk eğitimi merkezi müdür ve müdür 

yardımcılarından daha fazla olan yetişkin eğitimcisi olarak genellenebilir. 

Halk eğitim merkezinde çalışan yöneticilerin daha çok sınıf öğretmenliği 

başta olmak üzere, farklı alanlarda lisans eğitimi almalarına rağmen az sayıda 

hizmet içi eğitim seminerlerine katılmış olması tartışılması gereken bir bulgu 

olarak ortaya çıkmaktadır.  

Halk eğitim merkezlerinde çalışan öğretmenlerin daha çok kadın el 

sanatları ve giyim alanlarında bayan öğretmenlerden oluşması, halk eğitimi 

merkezlerinde açılan kursların daha çok bu branşlara yönelik olduğunu 

göstermektedir. 

Halk eğitimi merkezlerinde çalışan yetişkin eğitimcilerinin demografik 

özelliklerinden, halk eğitim merkezince yürütülen yetişkin eğitimi faaliyetleri 

hakkında ön saptamalar yapmak mümkün olabilir. Ancak yetişkin eğitimcilerinin 

halk eğitimi merkezlerinde yürütülen eğitim faaliyetlerinin sürecine ilişkin 

değerlendirmeleri sonrası daha sağlıklı sonuçlara ulaşılabilecektir. 
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Halk Eğitim Merkezlerinde Yetişkin Eğitimi Süreci 

Bu bölümde Halk eğitim merkezlerinde çalışan müdür, müdür yardımcısı 

ve öğretmenlerin, toplumun yetişkin eğitimi algılarına, Türk Yetişkin Eğitimi 

Sisteminin kurumsal yapısına, yetişkin eğitimi ihtiyaçlarının belirlenmesi 

sürecine, yetişkin eğitiminde program geliştirme ve planlama çalışmalarına, 

değerlendirme ve izleme çalışmalarına ve yetişkin eğitimi alanında uzman insan 

kaynaklarına yönelik değerlendirmelerine ilişkin bulgular ve yorumları yer 

almaktadır. 

"Yetişkin Eğitimi Kavramı Toplumumuzda Yaygın Olarak Bilinen Bir 

Kavramdır" İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre dağılımı Tablo 

3.1’de verilmektedir. 

Tablo 3. 1. "Yetişkin Eğitimi Kavramı Toplumumuzda Yaygın Olarak Bilinen Bir 
Kavramdır" İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı  

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 7 2,7 60 22,7 143 54,2 41 15,5 13 4,9 264 100

Müdür Yardımcısı 41 4,5 336 37 404 44,4 95 10,5 33 3,6 909 100

Öğretmen 46 5 263 39,9 480 51,8 102 11 35 3,8 926 100

"Yetişkin Eğitimi Kavramı Toplumumuzda Yaygın Olarak Bilinen Bir 

Kavramdır" İfadesine ilişkin değerlendirmelerin dağılımına bakıldığında halk 

eğitim merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler, yetişkin eğitimi 

kavramının toplum tarafından yeterli düzeyde bilinmediği yönünde ortak görüşe 

sahip oldukları görülmektedir. Halk eğitim merkezlerinin ve diğer yetişkin eğitimi 

kurumlarının ilk ve en önemli görevlerinden birisi, bulundukları bölgede yaşayan 

yetişkinlerin yetişkin eğitimi kavramı konusunda bilinçlendirilmesidir. Yetişkinler 

yetişkin eğitiminin ne olduğunu bilmez ise yapılacak birçok etkinliğe karşı 

direnecektir ya da ilgi göstermeyecektir. Bir yetişkin eğitimi kurumu bölgesinde 

ilk olarak yetişkin eğitiminin ne olup ne olmadığını, yetişkinlere yarar sağlayacak 

hangi çalışmaların yapılabileceğini anlatacak çalışmaların ve projelerin 
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gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Toplumda yetişkin eğitiminin ne olduğunun 

bilinme oranının sadece %15 olması oldukça düşündürücü ve üzerine 

çalışılması gereken bir bulgu olarak ortada olduğu görülmektedir. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 3.2’de verilmektedir. 

Tablo 3. 2. "Yetişkin Eğitimi Kavramı Toplumumuzda Yaygın Olarak Bilinen Bir 
Kavramdır" İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Varyans Analizi Sonuçları 
Varyans Kareler Serbestlik Kareler   Anlamlı Fark 
Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

13,820 2 6,910 9,733 0,000 Müdür 1  * * 

Grup 
İçi 

1487,988 2096 0,710   Müdür 
Yardımcısı 

2 *   

Toplam 1501,808 2098    Öğretmen 3 *   

p < 0,05 

Yetişkin Eğitimi Kavramı Toplumumuzda Yaygın Olarak Bilinen Bir 

Kavramdır" İfadesine ilişkin değerlendirmelerin sonucunda, müdürler ile müdür 

yardımcıları ve öğretmenlerin görüşleri arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark 

görülmektedir. 

“Yetişkin Eğitimi Kavramı Toplumumuz Tarafından Önemsenmektedir 

İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre dağılımı Tablo 4.1’de 

verilmektedir. 

Tablo 4.1. “Yetişkin Eğitimi Kavramı Toplumumuz Tarafından Önemsenmektedir 
İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 8 3 66 25 141 53,4 44 16,7 5 1,9 264 100

Müdür Yardımcısı 41 4,5 337 37,1 410 45,1 100 11 21 2,3 909 100

Öğretmen 57 6,2 290 31,3 472 51 87 9,4 20 2,2 926 100
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Bir önceki tabloda yetişkinlerin yetişkin eğitimini kavramını yeterli 

düzeyde bilmedikleri yönünde bulgulara rastlamıştık. “Yetişkin Eğitimi Kavramı 

Toplumumuz Tarafından Önemsenmektedir İfadesine ilişkin değerlendirmelere 

bakıldığında, yine aynı yönde bulgularla karşılaşmaktayız. Yani halk eğitim 

merkezlerinde çalışan yönetici ve öğretmenlere göre, bölgelerinde bulunan 

yetişkinlerin büyük çoğunluğu yetişkin eğitimi kavramını önemsememektedir. 

Yetişkin eğitimi kavramını bilmeyen bir yetişkinin yetişkin eğitimini ve 

çalışmalarını önemsememesi doğal bir sonuç olarak algılanmalıdır. Yetişkin 

eğitimi kurumlarının yetişkinlere yönelik, yetişkin eğitimi kavramı üzerine 

çalışmalar yapması, bölgelerindeki yetişkinleri bu konuda bilinçlendirmesi 

gerekmektedir. Yetişkinlerin eğitim sürecine katılmasında, yetişkinlerin bilinçli ve 

istekli olması oldukça önemlidir. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 4.2’de verilmektedir. 

Tablo 4.2. Tablo 4.1. “Yetişkin Eğitimi Kavramı Toplumumuz Tarafından 
Önemsenmektedir İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Varyans Analizi Sonuçları  

Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

8,867 2 4,433 6,824 0,001 Müdür 1  * * 

Grup  

İçi 

1361,759 2096 0,650   Müdür 
Yardımcısı 

2 *   

Toplam 1370,626 2098    Öğretmen 3 *   

p < 0,05 

 

“Yetişkin Eğitimi Kavramı Toplumumuz Tarafından Önemsenmektedir” 

İfadesine ilişkin değerlendirmelerin sonucunda, müdürler ile müdür yardımcıları 

ve öğretmenlerin görüşleri arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark 

görülmektedir. 
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 “Türk Toplumunun Yetişkin Eğitiminden Beklentileri Günümüzün 

Gelişmişlik Düzeyi İle Doğru Orantılıdır” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin 

gruplara göre dağılımı Tablo 5,1’de verilmektedir. 

Tablo.5.1. Türk Toplumunun Yetişkin Eğitiminden Beklentileri Günümüzün 
Gelişmişlik Düzeyi İle Doğru Orantılıdır” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin 
Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 10 3,8 35 13,3 98 37,1 74 20,0 47 17,8 264 100

Müdür Yardımcısı 43 4,7 183 20,1 323 35,5 220 24,2 140 15,4 909 100

Öğretmen 58 6,3 196 21,2 368 39,7 202 21,8 102 11,0 926 100

 

“Türk Toplumunun Yetişkin Eğitiminden Beklentileri Günümüzün 

Gelişmişlik Düzeyi İle Doğru Orantılıdır” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin 

dağılımına bakıldığında, yönetici ve öğretmenlerin, Türk toplumunun yetişkin 

eğitiminden beklentilerinin günümüzün gelişmişlik düzeyinin gerisinde kaldığını 

ifade ettikleri görülmektedir. Yetişkinlere yönelik halk eğitim merkezlerinde 

yapılan çalışmaların daha çok kadın el sanatları ve giyim gibi alanlarda 

yoğunlaşması bu durumun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Toplumun 

kalkınmasında yetişkin eğitimi itici bir güç olacaksa, yapılan çalışmaların daha 

etkili ve çeşitli olması gerekmektedir. Sadece belirli alanlarda eğitim 

faaliyetlerinin olması ve bir yılın bir önceki yılın devamı niteliğinde olması ne 

yetişkin eğitiminin amaçlarına ulaşılmasında ne de toplum kalkınmasında 

faydalı olmayacaktır. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 5.2’de verilmektedir.  
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Tablo 5.2. Türk Toplumunun Yetişkin Eğitiminden Beklentileri Günümüzün 
Gelişmişlik Düzeyi İle Doğru Orantılıdır” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin 
Varyans Analizi Sonuçları  

Varyans Kareler Serbestlik Kareler   Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

25,215 2 12,607 11,041 0,000 Müdür 1   * 

Grup 

İçi 

2393,387 2096 1,142   Müdür 
Yardımcısı 

2   * 

Toplam 2418,602 2098    Öğretmen 3 * *  

p < 0,05 

“Türk Toplumunun Yetişkin Eğitiminden Beklentileri Günümüzün 

Gelişmişlik Düzeyi İle Doğru Orantılıdır” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin 

sonucunda, müdür ve müdür yardımcılarının görüşleri ile öğretmenlerin 

görüşleri arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

“Toplum Kalkınmasında Halk Eğitim Merkezlerinin Katkısı Yeterlidir” 

İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre dağılımı Tablo 6,1’de 

verilmektedir. 

Tablo.6.1. “Toplum Kalkınmasında Halk Eğitim Merkezlerinin Katkısı Yeterlidir” 
İfadesine ilişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 7 8,6 36 13,6 139 52,7 69 26,1 13 4,9 264 100

Müdür Yardımcısı 30 37,0 203 22,3 447 49,2 191 21,0 38 4,2 909 100

Öğretmen 44 54,3 221 23,9 449 48,5 182 19,7 30 3,2 926 100

 



62 
 

“Toplum Kalkınmasında Halk Eğitim Merkezlerinin Katkısı Yeterlidir” 

İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre dağılımına bakıldığında halk 

eğitim merkezi müdürlerine göre, %31, müdür yardımcılarına göre, %25,2 ve 

öğretmenlere göre %22,9 olduğu görülmektedir. Bu yüzdelere göre halk eğitimi 

merkezi yönetici ve öğretmenleri halk eğitim merkezlerinin toplum kalkınmasına 

yeterli düzeyde katkı sağlamadıklarını ifade ettikleri görülmektedir. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 6,2’de verilmektedir. 

Tablo. 6.2. “Toplum Kalkınmasında Halk Eğitim Merkezlerinin Katkısı Yeterlidir” 
İfadesine ilişkin Değerlendirmelerin Varyans Analizi ve Sonuçları 

Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

12,381 2 6,191 8,440 0,000 Müdür 1  * * 

Grup İçi 1537,464 2096 0,734   Müdür 
Yardımcısı 

2 *   

Toplam 1549,846 2098    Öğretmen 3 *   

p < 0,05 

“Toplum Kalkınmasında Halk Eğitim Merkezlerinin Katkısı Yeterlidir” 

İfadesine ilişkin değerlendirmelerin sonucunda, müdürler ile müdür yardımcıları 

arasında ve öğretmenler ile müdür yardımcıları arasında 0,05 düzeyinde 

anlamlı bir fark görülmektedir. 

“ Nitelikli İnsan Gücünün Yetiştirilmesinde Halk Eğitim Merkezlerinin 

Katkısı Yeterlidir” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre dağılımı 

Tablo7.1’de verilmektedir. 
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Tablo.7.1. “ Nitelikli İnsan Gücünün Yetiştirilmesinde Halk Eğitim Merkezlerinin 
Katkısı Yeterlidir” İfadesine ilişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 F % F % F % F % F % F %

Müdür 6 2,3 42 15,9 144 54,5 56 21,2 16 6,1 264 100

Müdür Yardımcısı 35 3,9 234 25,7 442 48,6 168 18,5 30 3,3 909 100

Öğretmen 44 4,8 216 23,3 467 50,4 165 17,8 34 3,7 926 100

 

“Nitelikli İnsan Gücünün Yetiştirilmesinde Halk Eğitim Merkezlerinin 

Katkısı Yeterlidir” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre dağılımına 

bakıldığında grupların ortalama %50 oranında orta düzeyde değerlendirdikleri 

görülmektedir. Sadece bu bulgu bile başta meslek kursları olmak üzere bu 

alanda yapılan çalışmaların yeterince amacına ulaşmadığının bir göstergesi 

olarak değerlendirilebilir. Müdür yardımcısı ve öğretmenler %28-30 oranında 

halk eğitim merkezlerinin nitelikli insan gücü yetiştirmede etkisinin hiç ya da az 

düzeyde olduğunu bildirdikleri görülmektedir. Oysa halk eğitim merkezleri 

nitelikli insan gücünü yetiştirmede, meslek kurslarıyla, yaşam boyu eğitim 

felsefesiyle, oldukça etkili rol oynaması gerekmektedir. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 7,2’de verilmektedir. 

Tablo.7.2. “ Nitelikli İnsan Gücünün Yetiştirilmesinde Halk Eğitim Merkezlerinin 
Katkısı Yeterlidir” İfadesine ilişkin Değerlendirmelerin Varyans Analizi Sonuçları  
Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 
Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

10,093 2 5,047 6,937 0,001 Müdür 1  * * 

Grup  
İçi 

1524,823 2096 0,727   Müdür 
Yardımcısı 

2 *   

Toplam 1534,917 2098    Öğretmen 3 *   

p < 0,05, 
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 “ Nitelikli İnsan Gücünün Yetiştirilmesinde Halk Eğitim Merkezlerinin 

Katkısı Yeterlidir” İfadesine ilişkin değerlendirmelere yönelik grupların vermiş 

oldukları cevaplarda, müdürler ile müdür yardımcıları ve öğretmenler arasında 

0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

“ Türkiye’de Yetişkin Eğitimi İle Toplumun Temel Öğrenme İhtiyaçlarının 

Önemli Bir Bölümü Karşılanmaktadır” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin 

gruplara göre dağılımı Tablo 8,1’de verilmektedir. 

Tablo.8.1 “ Türkiye’de Yetişkin Eğitimi İle Toplumun Temel Öğrenme 
İhtiyaçlarının Önemli Bir Bölümü Karşılanmaktadır” İfadesine ilişkin 
Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 7 2,7 33 12,5 114 43,2 75 28,4 35 13,3 264 100

Müdür Yardımcısı 18 2,0 190 20,9 420 46,2 213 23,4 68 7,5 909 100

Öğretmen 34 3,7 189 20,4 440 47,5 197 21,3 66 7,1 926 100

“ Türkiye’de Yetişkin Eğitimi İle Toplumun Temel Öğrenme İhtiyaçlarının 

Önemli Bir Bölümü Karşılanmaktadır” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin 

dağılımına bakıldığında, Halk eğitim merkezi müdürlerinin %41,7’si, müdür 

yardımcılarının %31,1’i, öğretmenlerin %28,4’ü toplumun öğrenme ihtiyaçlarının 

karşılandığını düşünmektedirler. Görülen bu değerlendirmelere göre halk eğitimi 

merkezi çalışanlarının ülkemizde gerçekleştirilen yetişkin eğitimi faaliyetlerinin 

toplumun öğrenme ihtiyaçlarını karşılamada tam olarak yeterli olmadığı 

anlaşılmaktadır. Müdürlerin %15,2, müdür yardımcılarının %22,9 ve 

öğretmenlerin %24,1 oranında ülkemizde yetişkin eğitimi faaliyetleri ile 

toplumun öğrenme ihtiyaçlarının karşılanamadığını ifade etmeleri oldukça dikkat 

çekici bir veri olarak değerlendirilmelidir. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 8.2’de verilmektedir. 
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Tablo.8.2. “ Türkiye’de Yetişkin Eğitimi İle Toplumun Temel Öğrenme 
İhtiyaçlarının Önemli Bir Bölümü Karşılanmaktadır” İfadesine İlişkin 
Değerlendirmelerin Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

17,721 2 8,860 10,610 0,000 Müdür 1  * * 

Grup  

İçi 

1750,379 2096 0,865   Müdür 
Yardımcısı 

2 *   

Toplam 1768,100 2098    Öğretmen 3 *   

p < 0,05 

“ Türkiye’de Yetişkin Eğitimi İle Toplumun Temel Öğrenme İhtiyaçlarının 

Önemli Bir Bölümü Karşılanmaktadır” İfadesine ilişkin değerlendirmelerde, 

müdürler ile müdür yardımcıları ve öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde 

anlamlı bir fark görülmektedir. 

 “Türkiye’de Yetişkin Eğitimine Yapılan Yatırımlar Yeterlidir" İfadesine 

ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre dağılımı Tablo 9,1’de verilmektedir. 

Tablo.9.1 “Türkiye’de Yetişkin Eğitimine Yapılan Yatırımlar Yeterlidir" İfadesine 
İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 25 9,5 142 53,8 82 31,1 12 4,5 3 1,1 264 100

Müdür Yardımcısı 106 11,7 500 55,0 258 28,4 39 4,3 6 0,7 909 100

Öğretmen 111 12,0 522 56,4 251 27,1 34 3,7 8 0,9 926 100
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“Türkiye’de Yetişkin Eğitimine Yapılan Yatırımlar Yeterlidir" İfadesine 

ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre dağılımı incelendiğinde halk eğitim 

merkezlerinde çalışan yetişkin eğitimcilerinin, tamamına yakını ülkemizde 

yetişkin eğitimine yapılan yatırımların yetersiz olduğu yönünde görüş bildirmekte 

oldukları görülmektedir. Yüzde olarak değerlendirildiğinde, müdürlerin % 63,3, 

müdür yardımcılarının %66,7 ve öğretmenlerin %68,4’ü “Türkiye’de Yetişkin 

Eğitimine Yapılan Yatırımlar Yeterlidir " ifadesini hiç ya da az olarak 

değerlendirdikleri görülmektedir. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 9,2’de verilmektedir. 

Tablo.9.2. “Türkiye’de Yetişkin Eğitimine Yapılan Yatırımlar Yeterlidir" İfadesine 
İlişkin Değerlendirmelerin Varyans Analizi Sonuçları 
Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 
Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

1,680 2 0,840 1,506 0,222 Müdür 1    

Grup  
İçi 

1169,532 2096 0,558   Müdür 
Yardımcısı 

2    

Toplam 1171,212 2098    Öğretmen 3    

p < 0,05 

Türkiye’de Yetişkin Eğitimine Yapılan Yatırımlar Yeterlidir" İfadesine 
yönelik grupların vermiş oldukları cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir 

fark görülmemektedir. 

“Türkiye’de Yetişkin Eğitimine Ayrılan Bütçe Yeterlidir" İfadesine ilişkin 

değerlendirmelerin gruplara göre dağılımı Tablo 10,1’de verilmektedir. 

Tablo.10.1. “Türkiye’de Yetişkin Eğitimine Ayrılan Bütçe Yeterlidir" İfadesine 
İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 21 8,0 146 55,3 83 31,4 10 3,8 4 1,5 264 100

Müdür Yardımcısı 101 11,1 507 55,8 250 27,5 43 4,7 8 0,9 909 100

Öğretmen 120 13,0 523 56,5 247 26,7 28 3,0 8 0,9 926 100
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Türkiye’de Yetişkin Eğitimine Ayrılan Bütçe Yeterlidir" İfadesine ilişkin 

değerlendirmelerin gruplara göre dağılımına göre, halk eğitim merkezlerinde 

çalışan yetişkin eğitimcilerinin, tamamına yakını ülkemizde yetişkin eğitimine 

yapılan ayrılan bütçenin yetersiz olduğu yönünde görüş bildirmekte oldukları 

görülmektedir. Yüzde olarak değerlendirildiğinde, müdürlerin % 63,3, müdür 

yardımcılarının %66,9 ve öğretmenlerin %69,5’i Türkiye’de Yetişkin Eğitimine 

Ayrılan Bütçe Yeterlidir" İfadesini hiç ya da az olarak değerlendirdikleri 

görülmektedir. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 10,2’de verilmektedir. 

Tablo.10.2. “Türkiye’de Yetişkin Eğitimine Ayrılan Bütçe Yeterlidir" İfadesine 
İlişkin Değerlendirmelerin Varyans Analizi Sonuçları  

Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

4,135 2 2,067 3,696 0,025 Müdür 1   * 

Grup  

İçi 

1172,461 2096 0,559   Müdür 
Yardımcısı 

2    

Toplam 1176,596 2098    Öğretmen 3 *   

p < 0,05 

“Türkiye’de Yetişkin Eğitimine Ayrılan Bütçe Yeterlidir" İfadesine ilişkin 

değerlendirmelere yönelik grupların vermiş oldukları cevaplarda, müdürler ile 

öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

“Türkiye’de Yetişkin Eğitimcisi Yetiştiren Kurumsal Yapı Yeterlidir” 

İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre dağılımı Tablo 11,1’de 

verilmektedir. 
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Tablo.11.1. “Türkiye’de Yetişkin Eğitimcisi Yetiştiren Kurumsal Yapı Yeterlidir” 
İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 39 14,8 109 41,3 91 34,5 16 6,1 9 3,4 264 100

Müdür Yardımcısı 124 13,6 412 45,3 307 33,8 51 5,6 15 1,7 909 100

Öğretmen 116 12,5 376 40,6 317 34,2 73 7,9 44 4,8 926 100

 

“Türkiye’de Yetişkin Eğitimcisi Yetiştiren Kurumsal Yapı Yeterlidir” 

İfadesine ilişkin değerlendirmelerde ise, halk eğitim merkezlerinde çalışan 

yetişkin eğitimcilerinin, tamamına yakını, Türkiye’de yetişkin eğitimcisi yetiştiren 

kurumsal yapının yetersiz olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. Çıraklık ve 

Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve bu Genel Müdürlüğe bağlı halk eğitim 

merkezleri, akşam sanat okulları, ayrıca belediyeler başta olmak üzere çeşitli 

kurumlara bağlı yetişkin eğitimi kurumlarında yetişkin eğitimi faaliyetleri 

yürütülmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kapsamı dışında yer alan, 18 - 60 

yaşları arasındaki nüfusun yaklaşık 45 milyon olduğu ve bu nüfusa yönelik 

11864 kurumda 87285 öğreticinin görev yaptığı düşünüldüğünde Türk Yetişkin 

Eğitimi Sistemi bünyesinde çalışacak yetişkin eğitimcisi yetiştiren kurumsal 

yapının yetersiz olması, oldukça üzerinde durulması ve radikal düzenlemeler 

yapılması gereken bir bulgu olarak göze çarpmaktadır. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 12.2’de verilmektedir. 

Tablo. 11.2. “Türkiye’de Yetişkin Eğitimcisi Yetiştiren Kurumsal Yapı Yeterlidir” 
İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Varyans Analizi Sonuçları  

Varyans Kareler Serbestlik Kareler   Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

11,009 2 5,505 6,586 0,001 Müdür 1   * 

Grup 

İçi 

1751,751 2096 0,836   Müdür 
Yardımcısı 

2   * 

Toplam 1762,760 2098    Öğretmen 3  * * 

p < 0,05 



69 
 

“Türkiye’de Yetişkin Eğitimcisi Yetiştiren Kurumsal Yapı Yeterlidir” 

İfadesine ilişkin değerlendirmelere yönelik grupların vermiş oldukları 

cevaplarda, müdürler ile müdür yardımcılarının görüşleri ile öğretmenlerin 

görüşleri arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

 “Türkiye Genelinde Yetişkin Eğitimi İhtiyaçları Bilimsel Çalışmalarla 

Tespit Edilmektedir” İfadesine ilişkin olarak grupların verdikleri cevapların 

dağılımı Tablo 12,1’de verilmektedir. 

Tablo.12.1. “Türkiye Genelinde Yetişkin Eğitimi İhtiyaçları Bilimsel Çalışmalarla 
Tespit Edilmektedir” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 8 3,0 66 25,0 132 50,0 43 16,3 15 5,7 264 100

Müdür Yardımcısı 81 8,9 267 29,4 411 45,2 113 12,4 37 4,1 909 100

Öğretmen 98 10,6 344 37,1 388 41,9 81 8,7 15 1,6 926 100

“Türkiye Genelinde Yetişkin Eğitimi İhtiyaçları Bilimsel Çalışmalarla 

Tespit Edilmektedir” İfadesine ilişkin olarak grupların verdikleri cevapların 

dağılımına bakıldığında halk eğitim merkezi müdürlerinin sadece %22’si, Müdür 

yardımcılarının %16,5’i ve öğretmenlerin %10,3’ü yetişkinlerin eğitim 

ihtiyaçlarının bilimsel yöntemlerle tespit edildiğini ifade etmektedirler. Bir başka 

ifade ile müdürlerin %78’i, müdür yardımcılarının %84,5’i, öğretmenlerin ise 

%89,7’si yetişkinlerin eğitim ihtiyaçlarının bilimsel çalışmalarla yapılmadığını ya 

da yeterli düzeyde yapılmadığını ifade ettikleri görülmektedir.  Halk eğitim 

merkezleri bünyesinde yapılan çalışmaların sayısı göz önünde 

bulundurulduğunda oldukça olumsuz ve önlem alınması gereken bir durumla 

karşı karşıya olunduğu bilinmelidir. 2005-2006 verilerine göre Türkiye genelinde 

tüm il ve ilçe merkezlerinde bulunan halk eğitim merkezlerinin sayısı 925 olduğu 

ve bu merkezlerde 1674358 yetişkine eğitim verildiği belirtilmektedir. 

Yetişkinlere yönelik eğitim ihtiyaçları bilimsel kriter ve çalışmalarla 

belirlenmemektedir bulgusu, hangi yöntemlerle belirlendiği konusunda acil 

olarak çalışmalar yapılması gereken önemli bir bulgu olarak değerlendirilmelidir. 
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Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 12,2’de verilmektedir. 

Tablo.12.2. “Türkiye Genelinde Yetişkin Eğitimi İhtiyaçları Bilimsel Çalışmalarla 
Tespit Edilmektedir” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Varyans Sonuçları 

Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

43,187 2 21,5932 27,158 0,000 Müdür 1  * * 

Grup  

İçi 

1666,518 2096 0,795   Müdür 
Yardımcısı 

2 *  * 

Toplam 1709,705 2098    Öğretmen 3 * *  

p < 0,05 

““Türkiye Genelinde Yetişkin Eğitimi İhtiyaçları Bilimsel Çalışmalarla 

Tespit Edilmektedir” İfadesine yönelik grupların vermiş oldukları cevaplarda, 

müdürlerin müdür yardımcılarının ve öğretmenlerin görüşleri arasında ile 0,05 

düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

“Bilimsel Yaklaşımla Tespit Edilen Yetişkin Eğitimi İhtiyaçları Belirli 

Aralıklarla Güncellenmektedir” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre 

dağılımı Tablo 13,1’de verilmektedir. 

Tablo.13.1. Bilimsel Yaklaşımla Tespit Edilen Yetişkin Eğitimi İhtiyaçları Belirli 
Aralıklarla Güncellenmektedir “ İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara 
Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 12 4,5 63 23,9 129 48,9 49 18,6 11 4,2 264 100

Müdür Yardımcısı 60 6,6 258 28,4 434 47,7 117 12,9 40 4,4 909 100

Öğretmen 94 10,2 293 31,6 430 46,4 93 10,0 16 1,7 926 100



71 
 

“Bilimsel Yaklaşımla Tespit Edilen Yetişkin Eğitimi İhtiyaçları Belirli 

Aralıklarla Güncellenmektedir” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre 

dağılımı incelendiğinde bir önceki bulgu ile doğru orantılı bir tablo ortaya çıktığı 

görülmektedir.  Halk eğitim merkezinde çalışan müdür, müdür yardımcısı ve 

öğretmenlerin yetişkinlere yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirli aralıklarla bilimsel 

yöntemlerle güncellenme durumunun yetersiz olduğunu ifade ettikleri 

görülmektedir. Halk eğitim merkezlerinde sorumlu oldukları bölgelerinde gerçek 

yetişkin eğitimi ihtiyaçlarını bilimsel yöntemlere dayanarak tespit etme ve her yıl 

güncelleme konusunda yeterli çalışmalar yapılmaması birçok önemli olumsuz 

sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 13,2’de verilmektedir. 

Tablo.13.2. Bilimsel Yaklaşımla Tespit Edilen Yetişkin Eğitimi İhtiyaçları Belirli 
Aralıklarla Güncellenmektedir” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Varyans 
Analizi Sonuçları  

Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

28,182 2 14,091 18,107 0,000 Müdür 1   * 

Grup  

İçi 

1631,126 2096 0,778   Müdür 
Yardımcısı 

2   * 

Toplam 1659,307 2098    Öğretmen 3  * * 

p < 0,05 

“Bilimsel Yaklaşımla Tespit Edilen Yetişkin Eğitimi İhtiyaçları Belirli 

Aralıklarla Güncellenmektedir” İfadesine yönelik grupların vermiş oldukları 

cevaplarda, müdürler ile müdür yardımcılarının görüşleri ile öğretmenlerin 

görüşleri arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 
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 “Yetişkin Eğitimi Programları Bilimsel Bir Yaklaşımla Geliştirilmektedir” 

İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre dağılımı Tablo 14,1’de 

verilmektedir. 

Tablo.14.1. “Yetişkin Eğitimi Programları Bilimsel Bir Yaklaşımla 
Geliştirilmektedir” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 11 4,2 38 14,4 109 41,3 88 33,3 18 6,8 264 100

Müdür Yardımcısı 58 6,4 172 18,9 449 49,4 173 19,0 57 6,3 909 100

Öğretmen 78 8,4 258 27,9 441 47,6 123 13,3 26 2,8 926 100

“Yetişkin Eğitimi Programları Bilimsel Bir Yaklaşımla Geliştirilmektedir” 

İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre dağılımına bakıldığında halk 

eğitim merkezi müdürlerinin %40,1’i müdür yardımcılarının %25,3’ü ve 

öğretmenlerin %16,1’inin çok ve tamamen düzeyinde katıldığı görülmektedir. Bir 

başka değişle halk eğitimi merkezlerinde çalışan yönetici ve öğretmenler 

yetişkin eğitimi programlarının yeterli düzeyde bilimsel yaklaşımla 

geliştirilmediğini ifade etmektedirler. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 14,2’de verilmektedir. 

Tablo.14.2. “Yetişkin Eğitimi Programları Bilimsel Bir Yaklaşımla 
Geliştirilmektedir” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3

Gruplar 
Arası 

62,444 2 31,222 37,040 0,000 Müdür 1  * *

Grup  

İçi 

1766,798 2096 0,843   Müdür 
Yardımcısı 

2 *  *

Toplam 1829,242 2098    Öğretmen 3  * *

p < 0,05 
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“Yetişkin Eğitimi Programları Bilimsel Bir Yaklaşımla Geliştirilmektedir” 

İfadesine ilişkin grupların vermiş oldukları cevaplarda, müdürler, müdür 

yardımcıları ve öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark 

görülmektedir. 

 “Ülkemizde Yürütülen Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Çocuk ve Gençlerden 

Daha Farklı Bir Eğitim Yaklaşımı İle Yürütülmektedir “ İfadesine ilişkin 

değerlendirmelerin gruplara göre dağılımı Tablo 15,1’de verilmektedir. 

Tablo.15.1. “Ülkemizde Yürütülen Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Çocuk ve 
Gençlerden Daha Farklı Bir Eğitim Yaklaşımı İle Yürütülmektedir “ İfadesine 
İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 6 2,3 26 11,0 114 43,2 74 28,0 41 15,5 264 100

Müdür Yardımcısı 41 4,5 135 14,9 425 46,8 218 24,0 90 9,9 909 100

Öğretmen 52 5,6 127 13,7 403 43,5 234 25,3 110 11,9 926 100

 

“Ülkemizde Yürütülen Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Çocuk ve Gençlerden 

Daha Farklı Bir Eğitim Yaklaşımı İle Yürütülmektedir “ İfadesine ilişkin 

değerlendirmelerde, halk eğitim merkezi müdürlerinin %43,5’i müdür 

yardımcılarının %33,9’u ve öğretmenlerin ise %37,2’sinin çok ve tamamen 

düzeyinde katıldığı görülmektedir. Bir başka değişle halk eğitimi merkezlerinde 

çalışan yönetici ve öğretmenler ülkemizde yürütülen yetişkin eğitimi 

faaliyetlerinin yeterli düzeyde çocuk ve gençlerden daha farklı bir eğitim 

yaklaşımı ile yürütülmediğini ifade etmektedirler. Özellikle halk eğitim 

merkezlerinde görev yapan yöneticilerin ve yardımcılarının daha çok örgün 

eğitime yönelik alanlardan atanmış olmaları ortaya çıkan bu durumun 

nedenlerinden biri olarak değerlendirilebilir. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 15,2’de verilmektedir. 
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Tablo.15.2. “Ülkemizde Yürütülen Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Çocuk ve 
Gençlerden Daha Farklı Bir Eğitim Yaklaşımı İle Yürütülmektedir “ İfadesine 
İlişkin Değerlendirmelerin Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

11,510 2 5,755 5,921 0,003 Müdür 1  * * 

Grup  

İçi 

2037,162 2096 0,972   Müdür 
Yardımcısı 

2 *   

Toplam 2048,672 2098    Öğretmen 3 *   

p < 0,05 

“Ülkemizde Yürütülen Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Çocuk ve Gençlerden 

Daha Farklı Bir Eğitim Yaklaşımı İle Yürütülmektedir” İfadesine ilişkin vermiş 

oldukları cevaplarda, müdürler ile müdür yardımcıları ve öğretmenler arasında, 

0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

“Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Sürecinde Öğrenen Yetişkinlerin Görüş ve 

Katkıları Dikkate Alınmaktadır” ifadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara 

göre dağılımı Tablo 16.1’de verilmektedir. 

Tablo.16.1. “Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Sürecinde Öğrenen Yetişkinlerin Görüş 
ve Katkıları Dikkate Alınmaktadır”  İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara 
Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 16 6,1 46 17,4 102 38,6 71 26,9 29 11,0 264 100

Müdür Yardımcısı 73 8,0 210 23,1 367 40,4 184 20,2 75 8,3 909 100

Öğretmen 73 7,9 179 19,3 382 41,3 212 22,9 80 8,6 926 100
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“Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Sürecinde Öğrenen Yetişkinlerin Görüş ve 

Katkıları Dikkate Alınmaktadır” ifadesine ilişkin değerlendirmelerin sonucunda, 

halk eğitim merkezi müdürlerinin %37,9’u, müdür yardımcılarının %28,5’i ve 

öğretmenlerin ise %31,5’inin çok ve tamamen düzeyinde katıldığı görülmektedir. 

Bu sonuçlara göre, halk eğitim merkezlerinde çalışan yönetici ve öğretmenlerin, 

yetişkin eğitimi faaliyetleri sürecinde öğrenen yetişkinlerin görüş ve katkılarının 

yeterince dikkate alınmadığı sonucuna ortaya çıkmaktadır. Yetişkinler, 

yaşamları süresince edindikleri bir deneyim ve bilgi birikimine sahiptirler. 

Öğrenme etkinliklerine de bu birikimlerle katılırlar. Yetişkinlerin eğitimde bu 

deneyim ve birikimlerinin kullanılmasını istemesi, öğrenmeye ilişkin en temel 

özelliklerinden birisidir. Görüldüğü gibi öğrenme etkinlikleri sürecinde öğrenen 

yetişkinlerin görüş ve katkılarının yeterince dikkate alınmaması yetişkin eğitimi 

açısından doğru bir yaklaşım olarak görülmemektedir. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 18,2’de verilmektedir. 

Tablo.16.2. “Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Sürecinde Öğrenen Yetişkinlerin Görüş 
ve Katkıları Dikkate Alınmaktadır”  İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Varyans 
Analizi Sonuçları 

Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

10,018 2 5,009 4,619 0,010 Müdür 1  *  

Grup  

İçi 

2273,230 2096 1,085   Müdür 
Yardımcısı 

2 *   

Toplam 2283,248 2098    Öğretmen 3    

p < 0,05 

“Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Sürecinde Öğrenen Yetişkinlerin Görüş ve 

Katkıları Dikkate Alınmaktadır” ifadesine ilişkin cevaplarda, müdürler ile müdür 

yardımcıları arasında 0,05 düzeyde anlamlı bir fark görülmektedir. 
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 “Yetişkinlere Verilen Eğitim Yetişkinlerin Günlük Yaşantılarını 

Kolaylaştırmaya Yöneliktir” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre 

dağılımı Tablo 17,1’de verilmektedir. 

Tablo.17.1. “Yetişkinlere Verilen Eğitim Yetişkinlerin Günlük Yaşantılarını 
Kolaylaştırmaya Yöneliktir” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre 
Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 5 1,9 20 7,6 75 28,4 105 39,8 59 22,3 264 100

Müdür Yardımcısı 31 3,4 77 8,5 333 36,6 307 33,8 161 17,7 909 100

Öğretmen 36 3,9 87 9,4 356 38,4 297 32,1 150 16,2 926 100

“Yetişkinlere Verilen Eğitim Yetişkinlerin Günlük Yaşantılarını 

Kolaylaştırmaya Yöneliktir” İfadesine ilişkin değerlendirmelere bakıldığında, halk 

eğitim merkezleri müdürlerinin %62,1’i, müdür yardımcılarının %51,5’i ve 

öğretmenlerin %48,3’nün yetişkinlere verilen eğitimlerin, yetişkinlerin günlük 

yaşantılarını kolaylaştırdığını ifade ettikleri görülmektedir. Geriye kalan 

katılımcılar ise yetişkinlere verilen eğitimlerin, yetişkinlerin günlük yaşantılarını 

ağırlıklı olarak orta düzeyde kolaylaştırdığını ifade ettikleri görülmektedir 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 17.2’de verilmektedir. 

Tablo.17.2. “Yetişkinlere Verilen Eğitim Yetişkinlerin Günlük Yaşantılarını 
Kolaylaştırmaya Yöneliktir” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Varyans Analizi 
Sonuçları 

Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

13,720 2 6,860 7,019 0,001 Müdür 1  * * 

Grup  

İçi 

2048,594 2096 0,977   Müdür 
Yardımcısı 

2 *   

Toplam 2062,314 2098    Öğretmen 3 *   

p < 0,05 
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“Yetişkinlere Verilen Eğitim Yetişkinlerin Günlük Yaşantılarını 

Kolaylaştırmaya Yöneliktir” İfadesine ilişkin cevaplarda, müdürler ile müdür 

yardımcıları ve öğretmenler arasında 0,05 düzeyde anlamlı bir fark 

görülmektedir. 

 “Yetişkin Eğitimi Faaliyetlerinin Süresi, Yetişkinlerin Tam Öğrenmesi İçin 

Yeterlidir” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre dağılımı Tablo 

18,1’de verilmektedir. 

Tablo.18.1. “Yetişkin Eğitimi Faaliyetlerinin Süresi, Yetişkinlerin Tam Öğrenmesi 
İçin Yeterlidir” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 12 4,5 51 19,3 125 47,3 52 19,7 24 9,1 264 100

Müdür Yardımcısı 46 5,1 210 23,1 430 47,3 161 19,7 62 6,8 909 100

Öğretmen 53 5,7 213 23,0 417 45,0 109 21,5 44 4,8 926 100

 

“Yetişkin Eğitimi Faaliyetlerinin Süresi, Yetişkinlerin Tam Öğrenmesi İçin 

Yeterlidir” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre dağılımına 

bakıldığında, halk eğitimi merkezi müdürlerinin %28,8’i, müdür yardımcılarının 

%26,5’i ve öğretmenlerin %26,3’ü yetişkin eğitimi faaliyetleri sürelerinin 

yetişkinlerin tam öğrenmesi için yeterli görmektedirler. Buna karşın yetişkin 

eğitimi faaliyetleri süresinin yetişkinlerin tam öğrenmesi için yeterli olmadığını 

ifade edenlerin sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. Yetişkinlere yönelik 

eğitim faaliyetlerinin süre açısından tam öğrenmeye yeterli olmaması aynı 

zamanda yapılan eğitim faaliyetin tam olarak amacına ulaşamaması anlamına 

gelmektedir. Dolayısı ile yetişkin eğitimi faaliyetlerini programlarını oluştururken, 

eğitim sürelerinin gözden geçirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 18,2’de verilmektedir. 
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Tablo.18.2. “Yetişkin Eğitimi Faaliyetlerinin Süresi, Yetişkinlerin Tam Öğrenmesi 
İçin Yeterlidir” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

3,517 2 1,758 1,996 0,136 Müdür 1    

Grup  

İçi 

1846,209 2096 0,881   Müdür 
Yardımcısı 

2    

Toplam 1846,726 2098    Öğretmen 3    

p < 0,05 

“Yetişkin Eğitimi Faaliyetlerinin Süresi, Yetişkinlerin Tam Öğrenmesi 

İçin Yeterlidir” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin sonucunda 0,05 düzeyinde, 

grupların vermiş oldukları cevaplar arasında anlamlı bir fark görülmemektedir. 

“Yetişkin Eğitimi Faaliyetlerinin Gerçekleştirildiği Fiziki Mekanlar 

Yetişkinler İçin Uygundur” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre 

dağılımı Tablo 19,1’de verilmektedir. 

Tablo.19.1. “Yetişkin Eğitimi Faaliyetlerinin Gerçekleştirildiği Fiziki Mekanlar 
Yetişkinler İçin Uygundur” İfadesine Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 27 10,2 95 36,0 109 41,3 23 8,7 10 3,8 264 100

Müdür Yardımcısı 108 11,9 318 35,0 376 41,4 83 9,1 24 2,6 909 100

Öğretmen 127 13,7 307 33,2 382 41,3 81 8,7 29 3,1 926 100

 

“Yetişkin Eğitimi Faaliyetlerinin Gerçekleştirildiği Fiziki Mekânlar 

Yetişkinler İçin Uygundur” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre 

dağılımına bakıldığında, araştırmaya katılan, halk eğitimi merkezi müdürlerinin, 
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müdür yardımcılarının ve öğretmenlerin büyük çoğunluğu gerçekleştirilen fiziki 

mekânların yetişkinler için uygun olmadığını ifade ettikleri görülmektedir. 

Yetişkinlerin, eğitimlere motive olmasında eğitim ortamının fiziksel özellikleri 

önemli rol oynadığı bilinmektedir. Eğitim ortamı okul ortamından farklı, 

yetişkinlerin fiziki yapısına uygun,  ışık, ses açısından yeterli olmalıdır. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 19,2’de verilmektedir. 

Tablo.19.2. “Yetişkin Eğitimi Faaliyetlerinin Gerçekleştirildiği Fiziki Mekanlar 
Yetişkinler İçin Uygundur” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Varyans Analizi 
Sonuçları 
Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 
Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 
Gruplar 
Arası 

0,604 2 0,302 0,353 0,703 Müdür 1    

Grup  
İçi 

1793,456 2096 0,856   Müdür 
Yardımcısı 

2    

Toplam 1794,060 2098    Öğretmen 3    

p < 0,05 

Yetişkin Eğitimi Faaliyetlerinin Gerçekleştirildiği Fiziki Mekânlar 

Yetişkinler İçin Uygundur” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin sonucunda, 

grupların vermiş oldukları cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark 

görülmemektedir. 

“Yetişkin Eğitimi Faaliyetlerine Katılma Engelleri Belirlenmektedir” 

İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre dağılımı Tablo 20,1’de 

verilmektedir. 

Tablo.20,1. “Yetişkin Eğitimi Faaliyetlerine Katılma Engelleri Belirlenmektedir” 
İfadesine Değerlendirmelerin İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 18 6,8 71 26,9 119 45,1 44 16,7 12 4,5 264 100

Müdür Yardımcısı 83 9,1 293 28,9 436 48,0 105 11,6 22 2,4 909 100

Öğretmen 103 11,1 275 29,7 412 44,5 106 11,4 30 3,2 926 100
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“Yetişkin Eğitimi Faaliyetlerine Katılma Engelleri Belirlenmektedir” 

İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre dağılımına bakıldığında, halk 

eğitim merkezi müdürlerinin %21,2’si, müdür yardımcılarının %14’ü ve 

öğretmenlerin %14,6’sı yetişkinlerin, yetişkin eğitimi faaliyetlerine katılma 

engellerinin belirlendiğini ifade ederken, müdür, müdür yardımcısı öğretmenlerin 

büyük çoğunluğunun, katılma engellerinin yeterince belirlenmediğini ifade 

ettikleri görülmektedir. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 20,2’de verilmektedir. 

Tablo.20.2. “Yetişkin Eğitimi Faaliyetlerine Katılma Engelleri Belirlenmektedir” 
İfadesine Değerlendirmelerin İlişkin Değerlendirmelerin Varyans Analizi 
Sonuçları 

Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

7,666 2 3,833 4,625 0,010 Müdür 1  * * 

Grup  

İçi 

1736,836 2096 0,856   Müdür 
Yardımcısı 

2 *   

Toplam 1744,501 2098    Öğretmen 3 *   

p < 0,05 

“Yetişkin Eğitimi Faaliyetlerine Katılma Engelleri Belirlenmektedir” 

İfadesine ilişkin değerlendirmelerin sonucunda müdürler ile müdür yardımcıları 

ve öğretmenler arasında 0,05 düzeyde anlamlı bir fark görülmektedir 

 “Yetişkin Eğitimi Faaliyetlerine Katılımı Artırmak İçin Gerekli Önlemler 

Alınmaktadır” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre dağılımı Tablo 

21,1’de verilmektedir. 
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Tablo.21.1“Yetişkin Eğitimi Faaliyetlerine Katılımı Artırmak İçin Gerekli Önlemler 
Alınmaktadır” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 10 3,8 44 16,7 121 45,8 68 25,8 21 8,0 264 100

Müdür Yardımcısı 54 5,9 208 22,9 401 44,1 188 20,7 58 6,4 909 100

Öğretmen 77 8,3 232 25,1 403 43,5 167 18,0 47 5,1 926 100

 

“Yetişkin Eğitimi Faaliyetlerine Katılımı Artırmak İçin Gerekli Önlemler 

Alınmaktadır” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre dağılımına 

bakıldığında, bir önceki tabloda verilen katılma engellerinin yeterince 

belirlenmediği yönündeki bulguyla tutarlı bulgular görülmektedir. Buna göre, 

Halk eğitim merkezinde çalışan müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin, 

yetişkinlerin yetişkin eğitimi faaliyetlerine katılımı artırmak için gerekli önlemlerin 

yeterince alınmadığını ifade ettikleri görülmektedir. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 21,2’de verilmektedir. 

Tablo.21.2. “Yetişkin Eğitimi Faaliyetlerine Katılımı Artırmak İçin Gerekli Önlemler 
Alınmaktadır” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

21,102 2 10,551 11,341 0,000 Müdür 1  * * 

Grup  

İçi 

1949,953 2096 0,930   Müdür 
Yardımcısı 

2 *  * 

Toplam 1971,055 2098    Öğretmen 3 * *  

p < 0,05 
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“Yetişkin Eğitimi Faaliyetlerine Katılımı Artırmak İçin Gerekli Önlemler 

Alınmaktadır” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin sonucunda, müdürler, müdür 

yardımcıları ve öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark 

görülmektedir. 

“Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Sonrasında Performansları Değerlendirmek 

Üzere Yapılan Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Yeterlidir” İfadesine ilişkin 

değerlendirmelerin gruplara göre dağılımı Tablo 22,1’de verilmektedir. 

Tablo.22.1. “Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Sonrasında Performansları 
Değerlendirmek Üzere Yapılan Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Yeterlidir” 
İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 10 3,8 40 15,2 125 47,3 69 26,1 20 7,6 264 100

Müdür Yardımcısı 70 7,4 193 21,2 449 49,4 160 17,6 37 4,1 909 100

Öğretmen 67 7,2 174 18,8 432 46,7 191 20,6 62 6,7 926 100

 

“Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Sonrasında Performansları Değerlendirmek 

Üzere Yapılan Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Yeterlidir” İfadesine ilişkin 

değerlendirmelerin gruplara göre dağılımına bakıldığında halk eğitimi merkezi 

müdürlerinin %33,7’si, müdür yardımcılarının %21,7’si ve öğretmenlerin 

%21,9’u yetişkin eğitimi faaliyetleri sonrasında performansları değerlendirmek 

üzere yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmalarını yeterli bulmamaktadır. Bir 

başka değişle halk eğitim merkezi müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin büyük çoğunluğu yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmalarını 

yeterli bulmamaktadır. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 22,2’de verilmektedir. 
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Tablo.22.2. “Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Sonrasında Performansları 
Değerlendirmek Üzere Yapılan Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Yeterlidir” 
İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

19,049 2 9,524 10,669 0,000 Müdür 1  * * 

Grup  

İçi 

1871,070 2096 0,893   Müdür 
Yardımcısı 

2 *  * 

Toplam 1890,119 2098    Öğretmen 3 * *  

p < 0,05 

Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Sonrasında Performansları Değerlendirmek 

Üzere Yapılan Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Yeterlidir” İfadesine ilişkin 

değerlendirmelerin sonucunda, müdürler, müdür yardımcıları ve öğretmenler 

arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

 “Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Sonrasında İzleme Çalışmaları 

Yapılmaktadır” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre dağılımı Tablo 

23,1’de verilmektedir. 

Tablo.23.1. “Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Sonrasında İzleme Çalışmaları 
Yapılmaktadır” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 17 6,4 87 33,0 111 42,0 35 13,3 14 5,3 264 100

Müdür Yardımcısı 152 16,7 320 35,2 317 34,9 100 11,0 20 2,2 909 100

Öğretmen 172 18,6 296 32,0 304 32,8 115 12,4 39 4,2 926 100
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“Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Sonrasında İzleme Çalışmaları 

Yapılmaktadır” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre dağılımı 

incelendiğinde, halk eğitimi merkezi müdürlerinin %18,6’sı, müdür 

yardımcılarının %13,2’si ve öğretmenlerin %16,6’sı yetişkin eğitimi faaliyetleri 

sonrasında gerçekleştirilen izleme çalışmalarını yeterli bulduğu görülmektedir. 

Bir başka değişle halk eğitim merkezi müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin büyük çoğunluğunun yapılan yetişkin eğitimi faaliyetleri 

sonrasında gerçekleştirilen izleme çalışmalarını yeterli bulmadıklarını ifade 

etmektedirler. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 23,2’de verilmektedir. 

Tablo.23.2. “Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Sonrasında İzleme Çalışmaları 
Yapılmaktadır” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

20,232 2 10,116 9,989 0,000 Müdür 1  * * 

Grup  

İçi 

2122,774 2096 1,013   Müdür 
Yardımcısı 

2 *   

Toplam 2143,006 2098    Öğretmen 3 *   

p < 0,05 

“Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Sonrasında İzleme Çalışmaları 

Yapılmaktadır” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin sonucunda, müdürler ile 

müdür yardımcıları ve öğretmenler arasında 0,05 düzeyde anlamlı bir fark 

görülmektedir 

“Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Sonrasında Verilen Sertifikaların Geçerlilik 

Oranı yüksektir” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı 

Tablo 24,1’de verilmektedir. 
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Tablo.24.1. “Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Sonrasında Verilen Sertifikaların 
Geçerlilik Oranı yüksektir” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre 
Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 17 6,4 45 17,0 99 37,5 59 22,3 44 16,7 264 100

Müdür Yardımcısı 53 5,8 187 20,6 320 35,2 224 24,6 125 13,8 909 100

Öğretmen 75 8,1 203 21,9 331 35,7 188 20,3 129 13,9 926 100

 

“Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Sonrasında Verilen Sertifikaların Geçerlilik 

Oranı yüksektir” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımına 

bakıldığında, halk eğitimi merkezi müdürlerinin %39,9’i müdür yardımcılarının 

%38,4’ü ve öğretmenlerin %34,2’si yetişkin eğitimi faaliyetleri sonrasında verilen 

sertifikaların geçerlilik oranının yüksek olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. 

Bunun yanında geriye kalan müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin büyük 

bir bölümü, verilen sertifikaların yeterince geçerli olmadığını ifade ettikleri 

görülmektedir.  

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 24,2’de verilmektedir. 

Tablo.24.2. “Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Sonrasında Verilen Sertifikaların 
Geçerlilik Oranı yüksektir” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Varyans Analizi 
Sonuçları 

Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

7,172 2 3,586 2,874 0,057 Müdür 1    

Grup  

İçi 

2615,104 2096 1,248   Müdür 
Yardımcısı 

2    

Toplam 2622,276 2098    Öğretmen 3    

p < 0,05 
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  “Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri Sonrasında Verilen Sertifikaların Geçerlilik 

Oranı yüksektir” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin sonucunda grupların 

görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

“Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Öğreticiler Alanlarında Uzman 

Kişilerdir ” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin gruplara göre dağılımı Tablo 

25,1’de verilmektedir. 

Tablo.25.1. “Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Öğreticiler Alanlarında Uzman 
Kişilerdir ” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 12 4,5 39 14,8 112 42,4 73 27,7 28 10,6 264 100

Müdür Yardımcısı 43 4,7 133 14,6 354 38,9 284 31,2 95 10,5 909 100

Öğretmen 37 4,0 95 10,3 295 31,9 326 35,2 173 18,7 926 100

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 25,2’de verilmektedir. “Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Öğreticiler 

Alanlarında Uzman Kişilerdir ” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin gruplara göre 

dağılımına bakıldığında, Halk eğitimi müdür, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin yarısı, öğreticileri alanlarında uzman kişiler olarak 

tanımlamaktadır. Diğer yarısı da öğreticileri, alanlarında yeterince yeterli 

görmediklerini ifade ettikleri görülmektedir. Daha önce elde edilen verilerde 

öğreticilerin yetişkin eğitimi yeterliliklerinin de yeterli görülmediği dikkate 

alındığında, ortaya ciddi bir yeterlilik ve kalite sorununun çıktığı görülmektedir. 

Tablo.25.2. Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Öğreticiler Alanlarında Uzman 
Kişilerdir ” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

37,787 2 18,893 18,498 0,000 Müdür 1   * 

Grup  

İçi 

2140,737 2096 1,021   Müdür 
Yardımcısı 

2   * 

Toplam 2178,524 2098    Öğretmen 3 * *  

p < 0,05 
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“Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Öğreticiler Alanlarında Uzman 

Kişilerdir ”İfadesine ilişkin değerlendirmelerin sonucunda, müdürler ve müdür 

yardımcılarının görüşleri ile öğretmenlerin görüşleri arasında 0,05 düzeyde 

anlamlı bir fark görülmektedir 

“Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Öğreticiler Yetişkin Eğitimi İlke ve 

Yöntemleri Açısından Yeterlidir.” ifadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara 

göre dağılımı Tablo 26,1’de verilmektedir. 

Tablo.26.1“Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Öğreticiler Yetişkin Eğitimi İlke ve 
Yöntemleri Açısından Yeterlidir” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara 
Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 14 5,3 49 18,6 135 51,1 50 18,9 16 6,1 264 100

Müdür Yardımcısı 56 6,2 168 18,5 435 47,9 202 22,9 48 5,3 909 100

Öğretmen 42 4,5 125 13,5 388 41,9 262 28,3 109 11,8 926 100

 

“Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Öğreticiler Yetişkin Eğitimi İlke ve 

Yöntemleri Açısından Yeterlidir.” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara 

göre dağılımı değerlendirildiğinde Halk eğitimi merkezi müdür, müdür 

yardımcıları ve öğretmenlerin, halk eğitim merkezinde çalışan öğreticileri 

yetişkin eğitimi ilke ve yöntemleri açısında yeterince yeterli görmediklerini ifade 

ettikleri görülmektedir. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 26,2’de verilmektedir. 

Tablo.26.2. “Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Öğreticiler Yetişkin Eğitimi İlke ve 
Yöntemleri Açısından Yeterlidir” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Varyans 
Analizi Sonuçları 
Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 
Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

38,581 2 19,291 21,100 0,000 Müdür 1   * 

Grup  
İçi 

1916,239 2096 0,914   Müdür 
Yardımcısı 

2   * 

Toplam 1954,820 2098    Öğretmen 3 * *  

p < 0,05 
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“Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Öğreticiler Yetişkin Eğitimi İlke ve 

Yöntemleri Açısından Yeterlidir” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin sonucunda, 

müdürleri ve müdür yardımcılarının görüşleri ile öğretmenlerin görüşleri 

arasında 0,05 düzeyde anlamlı bir fark görülmektedir 

“Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Yöneticiler Yetişkin Eğitimi İlke ve 

Yöntemleri Açısından Yeterlidir” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara 

göre dağılımı Tablo 27,1’de verilmektedir. 

 

Tablo.27.1. “Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Yöneticiler Yetişkin Eğitimi İlke ve 
Yöntemleri Açısından Yeterlidir” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara 
Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM
 f % f % f % f % f % f %

Müdür 8 3,0 27 10,2 117 44,3 88 33,3 24 9,1 264 100
Müdür Yardımcısı 39 4,3 126 13,9 426 46,9 243 26,7 75 8,3 909 100

Öğretmen 72 7,8 147 15,9 387 41,8 243 26,2 77 8,3 926 100

 

“Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Yöneticiler Yetişkin Eğitimi İlke ve 

Yöntemleri Açısından Yeterlidir.” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara 

göre dağılımı değerlendirildiğinde Halk eğitimi merkezi müdür, müdür 

yardımcıları ve öğretmenlerin, halk eğitim merkezinde çalışan yöneticileri 

yetişkin eğitimi ilke ve yöntemleri açısında yeterince yeterli görmediklerini ifade 

ettikleri görülmektedir. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 27,2’de verilmektedir. 

Tablo.27.2. “Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Yöneticiler Yetişkin Eğitimi İlke ve 
Yöntemleri Açısından Yeterlidir” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Varyans 
Analizi Sonuçları 
Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 
Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 
Gruplar 
Arası 

12,471 2 6,235 6,635 0,001 Müdür 1   * 

Grup  
İçi 

1969,808 2096 0,940   Müdür 
Yardımcısı 

2    

Toplam 1982,278 2098    Öğretmen 3 *   

p < 0,05 
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“Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Öğreticiler Yetişkin Eğitimi İlke ve 

Yöntemleri Açısından Yeterlidir” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin sonucunda, 

halk eğitimi merkezi müdürlerinin görüşleri ile öğretmenlerin görüşleri arasında 

0,05 düzeyde anlamlı bir fark bulunduğu görülmektedir 

 “Halk Eğitim Merkezlerinde Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri Düzenli ve 

Sistemli Bir Biçimde Yürütülmektedir” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin 
gruplara göre dağılımı Tablo 28,1’de verilmektedir. 

Tablo.28.1. “Halk Eğitim Merkezlerinde Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri Düzenli ve 
Sistemli Bir Biçimde Yürütülmektedir”  İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin 
Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 14 5,3 51 19,3 120 45,5 52 19,7 27 10,2 264 100

Müdür Yardımcısı 74 8,1 207 22,8 363 39,9 177 19,5 88 9,7 909 100

Öğretmen 91 9,8 210 22,7 367 39,6 184 19,9 74 8,0 926 100

“Halk Eğitim Merkezlerinde Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri Düzenli ve 

Sistemli Bir Biçimde Yürütülmektedir” İfadesine ilişkin değerlendirmelere 

bakıldığında, halk eğitim merkezi müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin 

kurumda yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yeterince düzenli ve sistemli 

yürütülmediğini ifade ettikleri görülmektedir.  

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 28,2’de verilmektedir. 

Tablo.28.2. “Halk Eğitim Merkezlerinde Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri Düzenli ve 
Sistemli Bir Biçimde Yürütülmektedir” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin 
Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

6,070 2 3,035 2,711 0,067 Müdür 1    

Grup  

İçi 

2346,347 2096 1,119   Müdür 
Yardımcısı 

2    

Toplam 2352,416 2098    Öğretmen 3    

p < 0,05 
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“Halk Eğitim Merkezlerinde Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri Düzenli ve 

Sistemli Bir Biçimde Yürütülmektedir” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin 

sonucunda grupların görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı 

görülmektedir. 

 “Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Öğreticiler Alanlarıyla İlgili 

Teknolojik Gelişmeleri Takip Etmektedirler” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin 
gruplara göre dağılımı Tablo 29,1’de verilmektedir. 

Tablo.29.1. “Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Öğreticiler Alanlarıyla İlgili 
Teknolojik Gelişmeleri Takip Etmektedirler” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin 
Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 12 4,5 49 18,6 125 47,3 62 23,5 16 6,1 264 100

Müdür Yardımcısı 65 7,2 190 20,9 390 42,9 209 23,0 55 6,1 909 100

Öğretmen 54 5,8 149 16,1 423 45,7 204 22,0 96 10,4 926 100

 

“Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Öğreticiler Alanlarıyla İlgili Teknolojik 

Gelişmeleri Takip Etmektedirler” İfadesine ilişkin değerlendirmelere göre, 

öğreticilerin alanlarıyla ilgili teknolojik gelişmeleri yeterince takip edemedikleri 

görülmektedir. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 29,2’de verilmektedir. 

Tablo.29.2. “Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Öğreticiler Alanlarıyla İlgili 
Teknolojik Gelişmeleri Takip Etmektedirler” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin 
Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

10,492 2 5,246 5,410 0,005 Müdür 1    

Grup  

İçi 

2032,463 2096 0,970   Müdür 
Yardımcısı 

2   * 

Toplam 2042,956 2098    Öğretmen 3  *  

p < 0,05 
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“Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Öğreticiler Alanlarıyla İlgili Teknolojik 

Gelişmeleri Takip Etmektedirler” İfadesine ilişkin değerlendirmelere göre, halk 

eğitimi merkezi müdür yardımcılarının görüşleri ile öğretmenlerin görüşleri 

arasında 0,05 düzeyde anlamlı bir fark bulunduğu görülmektedir 

“Yetişkin Eğitiminde Görev Alan Eğitimcilerin Atamaları Yapılırken, 

Yetişkin Eğitimi Formasyonu (Androgoji) Şartı Aranmaktadır” İfadesine ilişkin 

değerlendirmelerin gruplara göre dağılımı Tablo 30,1’de verilmektedir. 

Tablo.30.1. “Yetişkin Eğitiminde Görev Alan Eğitimcilerin Atamaları Yapılırken, 
Yetişkin Eğitimi Formasyonu (Androgoji) Şartı Aranmaktadır” İfadesine İlişkin 
Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 95 36,0 60 22,7 68 25,8 24 9,1 17 6,4 264 100

Müdür Yardımcısı 313 34,4 225 24,8 226 24,9 87 9,6 58 6,4 909 100

Öğretmen 371 40,1 179 19,3 216 23,3 102 11,0 58 6,3 926 100

“Yetişkin Eğitiminde Görev Alan Eğitimcilerin Atamaları Yapılırken, 

Yetişkin Eğitimi Formasyonu (Androgoji) Şartı Aranmaktadır” İfadesine ilişkin 

değerlendirmelerin sonucuna göre, Yetişkin eğitiminde görev alacak personelin 

ataması sırasında yetişkin eğitimi formasyonu (Androgoji) şartının büyük oranda 

aranmadığını ifade ettikleri görülmektedir. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 30,2’de verilmektedir. 

Tablo.30.2. “Yetişkin Eğitiminde Görev Alan Eğitimcilerin Atamaları Yapılırken, 
Yetişkin Eğitimi Formasyonu (Androgoji) Şartı Aranmaktadır” İfadesine İlişkin 
Değerlendirmelerin Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

1,002 2 0,501 0,329 0,719 Müdür 1    

Grup  

İçi 

3189,720 2096 1,522   Müdür 
Yardımcısı 

2    

Toplam 3190,722 2098    Öğretmen 3    

p < 0,05 
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“Yetişkin Eğitiminde Görev Alan Eğitimcilerin Atamaları Yapılırken, 

Yetişkin Eğitimi Formasyonu (Androgoji) Şartı Aranmaktadır” İfadesine ilişkin 

değerlendirmelerin sonucunda grupların görüşleri arasında anlamlı bir fark 

bulunmadığı görülmektedir. 

“Özel Sektör ve Belediyelerce Yürütülen Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri 

Sürecinde Halk Eğitimi Merkezleri İle Bu Kurumlar Arasında Koordinasyon ve İş 

Birliği Sağlanmaktadır.” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre 

dağılımı Tablo 31,1’de verilmektedir. 

Tablo.31.1. “Özel Sektör ve Belediyelerce Yürütülen Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri 
Sürecinde Halk Eğitimi Merkezleri İle Bu Kurumlar Arasında Koordinasyon ve İş 
birliği Sağlanmaktadır” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre 
Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM
 f % f % f % f % f % f %

Müdür 16 6,1 66 25,0 82 31,1 71 26,9 29 11,0 264 100
Müdür Yardımcısı 59 6,5 197 21,7 328 36,1 224 24,6 101 11,1 909 100

Öğretmen 104 11,2 166 17,9 318 34,3 224 24,2 114 12,3 926 100
 

“Özel Sektör ve Belediyelerce Yürütülen Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri 

Sürecinde Halk Eğitimi Merkezleri İle Bu Kurumlar Arasında Koordinasyon ve İş 

Birliği Sağlanmaktadır” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre 

dağılımına bakıldığında, grupların yeterince iş birliği ve koordinasyon 

sağlanamadığı yönündeki görüşün ağır bastığı görülmektedir. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 31,2’de verilmektedir. 

Tablo.31.2. “Özel Sektör ve Belediyelerce Yürütülen Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri 
Sürecinde Halk Eğitimi Merkezleri İle Bu Kurumlar Arasında Koordinasyon ve İş 
birliği Sağlanmaktadır” İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Varyans Analizi 
Sonuçları 
Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 
Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

0,706 2 0,353 0,283 0,754 Müdür 1    

Grup  
İçi 

2616,235 2096 1,248   Müdür 
Yardımcısı 

2    

Toplam 2616,941 2098    Öğretmen 3    

p < 0,05 
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“Özel Sektör ve Belediyelerce Yürütülen Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri 

Sürecinde Halk Eğitimi Merkezleri İle Bu Kurumlar Arasında Koordinasyon ve İş 

Birliği Sağlanmaktadır” İfadesine ilişkin değerlendirmelerin sonucunda grupların 

görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir. 

 “Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Denetim Sistemi ve Yapısı Yeterlidir” 

İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre dağılımı Tablo 32,1’de 

verilmektedir. 

Tablo.32.1“Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Denetim Sistemi ve Yapısı Yeterlidir” 
İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 13 4,1 45 17,0 128 48,5 56 21,2 22 8,3 264 100

Müdür Yardımcısı 92 10,1 247 27,2 401 44,1 125 13,8 44 2,8 909 100

Öğretmen 110 11,9 261 28,2 385 41,6 115 12,4 55 5,9 926 100

 

“Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Denetim Sistemi ve Yapısı Yeterlidir” 

İfadesine ilişkin değerlendirmelerin gruplara göre dağılımına bakıldığında, halk 

eğitim merkezi müdürlerinin, müdür yardımcılarının ve öğretmenlerin büyük 

oranda, yetişkin eğitimi denetim sistemi ve yapısının yeterli olmadığı yönünde 

fikir birliği içerisinde oldukları görülmektedir. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 32,2’de verilmektedir. 

Tablo.32.2. “Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Denetim Sistemi ve Yapısı Yeterlidir” 
İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

31,898 2 15,949 16,175 0,000 Müdür 1  * * 

Grup  

İçi 

2066,760 2096 0,986   Müdür 
Yardımcısı 

2 *   

Toplam 2098,657 2098    Öğretmen 3 *   

p < 0,05 
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“Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Denetim Sistemi ve Yapısı Yeterlidir” 

İfadesine ilişkin değerlendirmelere göre, halk eğitimi merkezi müdürlerinin 

görüşleri ile müdür yardımcıları ve öğretmenlerin görüşleri arasında 0,05 

düzeyde anlamlı bir fark bulunduğu görülmektedir 

Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Sürecinde Elde Edilen Kazanımlar Bireylerin 

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Uyumunu Hızlandırmaktadır” İfadesine İlişkin 

Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı Tablo 33,1’de verilmektedir. 

Tablo.33.1“Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Sürecinde Elde Edilen Kazanımlar 
Bireylerin Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Uyumunu Hızlandırmaktadır” 
İfadesine İlişkin Değerlendirmelerin Gruplara Göre Dağılımı 

GRUPLAR HİÇ AZ ORTA ÇOK TAMAMEN TOPLAM

 f % f % f % f % f % f %

Müdür 6 2,3 13 4,9 94 35,6 104 39,4 47 17,8 264 100

Müdür Yardımcısı 20 2,2 108 11,9 326 35,9 333 36,6 122 13,4 909 100

Öğretmen 27 2,9 142 15,3 385 41,6 287 31,0 85 9,2 926 100

Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Sürecinde Elde Edilen Kazanımlar Bireylerin 

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Uyumunu Hızlandırmaktadır” İfadesine 

bakıldığında, araştırmaya katılan grupların yetişkin eğitimi faaliyetlerine katılan 

yetişkinlerin, faaliyetler sonucunda, kazanım olarak bilimsel ve teknolojik 

gelişmelere uyumlarının hızlanmasının yeterince sağlanamadığını ifade ettikleri 

görülmektedir. 

Grupların söz konusu cevapları arasındaki farkın istatistiksel sonuçları 

Tablo 32,2’de verilmektedir. 

Tablo 33.2. Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Sürecinde Edilen Kazanımlar Bireylerin 
Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Uyumunu Hızlandırmaktadır” İfadesine İlişkin 
Değerlendirmelerin Varyans Analizi Sonuçları 
Varyans  Kareler  Serbestlik Kareler    Anlamlı Fark 
Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması f p Değişkenler  1 2 3 

Gruplar 
Arası 

34,577 2 17,288 19,849 0,000 Müdür 1  * * 

Grup  
İçi 

1825,602 2096 0,871   Müdür 
Yardımcısı 

2 *  * 

Toplam 1860,179 2098    Öğretmen 3 * *  

p < 0,05 
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Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Sürecinde Elde Edilen Kazanımlar Bireylerin 

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Uyumunu Hızlandırmaktadır” ifadesine İlişkin 

Değerlendirmelerin sonucunda müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenler 

arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

Yorum 

Bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı halk eğitim merkezlerinin hedef kitlesi, yaş, eğitim düzeyi, 

cinsiyet, din ve dil farkı gözetmeksizin, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya 

da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış kişilerdir. 

Amacı ise, hedef kitlesinin, okuma-yazma öğretimi ve diğer eksik eğitimlerini 

tamamlamasına destek sağlayıcı eğitim vermek, tamamlama programları 

uygulamak, meslekî, sosyal ve kültürel bilgi ve beceriler kazandırmak ya da 

mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Türkiye genelinde tüm il ve ilçe 

merkezlerinde yer alacak kadar geniş bir örgütsel yapıya sahip olan halk eğitim 

merkezleri, İhtiyaç ve şartlar doğrultusunda belde, köy ve mahallelerde 

merkezlere bağlı olarak eğitim odaları, kurs merkezleri veya kurs yerleri 

oluşturmaktadır. Türkiye’de yürütülen yetişkin eğitimi faaliyetlerinin büyük bir 

kısmı halk eğitim merkezleri bünyesinde yürütülmektedir. Bu çerçeveyi göz 

önünde bulundurarak, araştırmada ulaşılan bulgulara bakıldığında, halk eğitimi 

merkezi yöneticileri ve öğretmenlerinin, toplumun yetişkin eğitimi kavramını 

yeterince benimsemediğini ifade ettikleri görülmektedir. Oysa, başta halk eğitimi 

merkezleri olmak üzere tüm yetişkin eğitimi kurumlarının ana amacı, yetişkin 

eğitiminin ne olduğunu ve yetişkinlere katkılarının ne olacağı konusunda eğitim 

bölgelerini bilinçlendirmek olmalıdır. Toplum tarafından yeterince bilinmeyen bir 

kavramın yine toplum tarafından önemsenmemesi doğal bir sonuç olarak 

değerlendirilmelidir. Halk eğitimi merkezi yöneticileri ve öğretmenleri tarafından, 

Türk toplumunun yetişkin eğitiminden beklentilerinin, günümüz gelişmişlik 

düzeyi ile yeterince tutarlı olmadığının ifade edildiği görülmektedir. Aslında bu 

konuya halk eğitim merkezlerinin düzenlediği yetişkin eğitimi faaliyetlerinin 

günümüz gelişmişlik düzeyi ile doğru orantılı olup olmadığına da bakmak lazım. 

Çünkü halk eğitim merkezleri hizmet verdikleri bölgelerinin, eğitim ihtiyaçlarını 

belirlemek ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda planlama yapmakla yükümlüdür. 
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Eğitim ihtiyaçlarını saptarken, göz önünde bulundurulması gereken etmenlerden 

birisi de toplumsal hayatı etkileyecek, bölgeye katkıda bulunacak alanlarda ve 

konularda ortaya çıkan yenilik ve gelişmelerdir. Halk eğitimi merkezlerinde 

açılan kursların yıllara göre ve konularına göre dağılımına bakıldığında, 

çoğunluğunun her yıl tekrarlandığı, faaliyetlerin bir yıl öncekinin tekrarı 

niteliğinde olduğu görülmektedir. Bu durum yetişkinlerin halk eğitimi 

merkezlerinden beklentilerinin belirli sınırlar içerisinde kalmasına neden olan en 

önemli etmenlerden birisi olarak görülmektedir. 

Halk eğitim merkezinde çalışan yönetici ve öğretmenlerin, kurumlarını, 

toplum kalkınmasında, nitelikli insan gücü yetiştirmede, temel öğrenme 

ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü karşılamada yeterli düzeyde katkı 

sağlamadığını ifade etmeleri oldukça düşündürücü bir sonuç olarak 

görülmektedir. Oysa belirtilen noktalar, başta halk eğitim merkezleri olmak 

üzere tüm yetişkin eğitimi kurumlarının vizyonu niteliğindedir. 

Ayrıca, Halk eğitim merkezinde çalışan yönetici ve öğretmenler, Türk 

yetişkin eğitimi sisteminde, yetişkin eğitimine ayrılan bütçenin ve yapılan 

yatırımların yetersiz olduğunu ifade etmeleri, önemli bir olumsuz bulgu olarak 

göze çarpmaktadır. 

Ortalama kırk beş milyon olan yetişkin nüfusunun eğitimi için gerekli olan 

yetişkin eğitimcisi yetiştiren kurumsal bir yapının olmadığı ya da yetersiz olduğu, 

araştırmaya katılan grupların ortak fikri olduğu elde edilen bulgulardan net 

olarak görülmektedir.Türkiye’de 11.864 yetişkin eğitimi kurumunda 87.285 

öğretici görev yapmaktadır.Bu kadar sayıda yetişkin eğitiminde görev yapan 

eğitmenin aslında farklı alanlardan mezun olan lisans mezunlarının sınıf 

öğretmeni olarak istihdam edilmesi ve sistem içerisinde mesleğe entegre 

olmalarını bekleyen yaklaşımla benzerlikler taşımaktadır. Günümüzde ise sınıf 

öğretmeni olabilmek için sadece sınıf öğretmenliği mezunu olmanın yanı sıra 

KPS (Kamu Personel Sınavı) sonucunda en başarılı olanların ataması 

yapılmaktadır. Bugün örgün eğitimde öğretmenliğe başlamak için pedagojik 

formasyon zorunlu ise yetişkin eğitiminde çalışanlar için andorogojik formasyon 

zorunlu olmalıdır. 
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Ülkemizde yetişkin eğitimcisi yetiştiren lisans düzeyinde akademik bir 

kurum bulunmamaktadır. Enstitülerde, ana bilim dalı olarak birkaç tane 

üniversitede bulunmaktadır. Üniversitelerin yetişkin eğitimi sistemine katkıları da 

olması gereken düzeyde değildir. Bu durum yetişkin eğitimine yönelik 

gerçekleştirilen çalışmalara olumsuz yansımaktadır. Yetişkinlerin ihtiyaçlarının 

belirlenmesi bu ihtiyaçların ölçülebilir hedeflere dönüştürülmesi, programların 

geliştirilmesi, ölçme ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi, yetişkin 

eğitimi çalışmalarının denetlenmesi ve izlenmesi süreçlerinde yeterli düzeyde 

bilimsel çalışmalara yer verilmediğinde, yetişkinlerin özellikleri, göz önünde 

bulundurulmadığında, yetişkin eğitimi adına yapılanların yeterli olmayacağı 

düşünülmelidir. 

Tablo.34. Halk Eğitim Merkezi Müdürlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları 

No Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı Konusu  
% 

1 Diğer ülkelerin yetişkin eğitimi sistemlerini tanımaya yönelik eğitimlere ihtiyaç 
duyuyorum 

72,7 

2 Avrupa Birliği Yetişkin eğitimi projeleri (Grutving) konusunda hizmet içi eğitim 
ihtiyacı duyuyorum 

56,4 

3 Yabancı dil konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı duyuyorum 52,4 

4 Yetişkin eğitimi ilke ve yöntemleri konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı 
duyuyorum 

42,1 

5 Yetişkin eğitiminde program geliştirme çalışmaları konusunda hizmet içi eğitim 
ihtiyacı duyuyorum 

42,0 

6 Ülkemizde yetişkin eğitimi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında 
bilgilendirilebileceğim eğitimlere ihtiyaç duyuyorum 

41,7 

7 Toplum kalkınması ve Yetişkin Eğitimi ilişkisi konusunda hizmet içi eğitim 
ihtiyacı duyuyorum 

41,3 

8 Yetişkin eğitimi ihtiyaçlarını belirleme konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı 
duyuyorum 

36,0 

9 Kitle iletişimi konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı duyuyorum 34,8 

10 Yetişkin eğitiminde performans değerlendirme çalışmaları konusunda hizmet 
içi eğitim ihtiyacı duyuyorum 

34,5 

11 Yetişkin eğitimi mevzuatı konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı duyuyorum 
 

33,5 

12 Yetişkin eğitimi yönetim ve planlama konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı 
duyuyorum 

31,8 

13 Grup dinamiği oluşturma konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı duyuyorum 
 

29,9 

14 Kitle iletişimi konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı duyuyorum 29,3 

15 Yetişkin eğitiminde teknoloji kullanımı konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı 
duyuyorum 

28,4 

16 Mevcut yetişkin eğitimi programları konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı 
duyuyorum 

23,1 

17 Alanımla (Branşımla) ilgili hizmet içi eğitim ihtiyacı duyuyorum 15,0 
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Halk eğitimi merkez müdürlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına yönelik 

değerlendirmelere bakıldığında, İlk sırada Diğer ülkelerin yetişkin eğitimi 

sistemlerini tanımaya yönelik eğitimlere ihtiyaç duydukları, daha sonra öncelikle, 

Avrupa Birliği Yetişkin eğitimi projeleri (Grutving) ve yabancı dil eğitimi 

konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı duyduklarını ifade ettikleri görülmektedir. 

Daha sonra büyük ölçüde yeterli bulunmayan yetişkin eğitimi ilke yöntemleri, 

yetişkin eğitiminde program geliştirme gibi konularda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duydukları görülmektedir. Alanlara /Branşlara) yönelik hizmet içi eğitim 

ihtiyacının en az düzeyde olması ayrıca dikkat çekici bir noktada olarak 

değerlendirilebilir.  

Tablo.35. Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılarının Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları 
No Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı Konusu  

% 
1 Diğer ülkelerin yetişkin eğitimi sistemlerini tanımaya yönelik eğitimlere ihtiyaç 

duyuyorum 
68,4

2 Avrupa Birliği Yetişkin eğitimi projeleri (Grutving) konusunda hizmet içi eğitim 
ihtiyacı duyuyorum 

57,8

3 Yabancı dil konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı duyuyorum 55,7
4 Yetişkin eğitiminde program geliştirme çalışmaları konusunda hizmet içi eğitim 

ihtiyacı duyuyorum 
51,6

5 Yetişkin eğitimi ilke ve yöntemleri konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı duyuyorum 50,7
6 Yetişkin eğitimi ihtiyaçlarını belirleme konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı 

duyuyorum 
48,3

7 Toplum kalkınması ve Yetişkin Eğitimi ilişkisi konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı 
duyuyorum 

47,2

8 Yetişkin eğitimi yönetim ve planlama konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı 
duyuyorum 

43,4

9 Ülkemizde yetişkin eğitimi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında 
bilgilendirilebileceğim eğitimlere ihtiyaç duyuyorum 

42,8

10 Yetişkin eğitiminde performans değerlendirme çalışmaları konusunda hizmet içi 
eğitim ihtiyacı duyuyorum 

42,7

11 Yetişkin psikolojisi konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı duyuyorum 40,3
12 Grup dinamiği oluşturma konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı duyuyorum 39,7
13 Kitle iletişimi konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı duyuyorum 34,0
14 Yetişkin eğitimi mevzuatı konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı duyuyorum 32,3
15 Yetişkin eğitiminde teknoloji kullanımı konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı 

duyuyorum 
31,6

16 Mevcut yetişkin eğitimi programları konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı 
duyuyorum 

31,3

17 Alanımla (Branşımla) ilgili hizmet içi eğitim ihtiyacı duyuyorum 21,8

Halk eğitimi merkezi müdür yardımcılarının hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına 

bakıldığında, Halk eğitimi müdürleri ile aynı yönde benzerlikler taşıdığı 

görülmektedir. Müdür yardımcıları da müdürler gibi, İlk sırada diğer ülkelerin 

yetişkin eğitimi sistemlerini tanımaya yönelik eğitimlere ihtiyaç duydukları, daha 

sonra öncelikle, Avrupa Birliği Yetişkin eğitimi projeleri (Grutving) ve yabancı dil 
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eğitimi konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı duyduklarını ifade ettikleri 

görülmektedir. Daha sonra büyük ölçüde yeterli bulunmayan yetişkin eğitimi ilke 

yöntemleri, yetişkin eğitiminde program geliştirme gibi konularda hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duydukları görülmektedir. Alanlara /Branşlara) yönelik hizmet içi 

eğitim ihtiyacının en az düzeyde olması ayrıca dikkat çekmektedir. 

Tablo.36. Halk Eğitim Merkezi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları 
No Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı Konusu  

% 
1 Diğer ülkelerin yetişkin eğitimi sistemlerini tanımaya yönelik eğitimlere ihtiyaç 

duyuyorum 
54,6

2 Yabancı dil konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı duyuyorum 46,3
3 Avrupa Birliği Yetişkin eğitimi projeleri (Grutving) konusunda hizmet içi eğitim 

ihtiyacı duyuyorum 
46,2

4 Ülkemizde yetişkin eğitimi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında 
bilgilendirilebileceğim eğitimlere ihtiyaç duyuyorum  

37,9

5 Yetişkin eğitiminde program geliştirme çalışmaları konusunda hizmet içi eğitim 
ihtiyacı duyuyorum 

36,5

6 Yetişkin eğitimi ilke ve yöntemleri konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı duyuyorum 34,6
7 Toplum kalkınması ve Yetişkin Eğitimi ilişkisi konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı 

duyuyorum 
34,2

8 Yetişkin psikolojisi konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı duyuyorum 33,3
9 Yetişkin eğitiminde teknoloji kullanımı konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı 

duyuyorum 
30,5

10 Yetişkin eğitimi ihtiyaçlarını belirleme konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı 
duyuyorum 

29,9

11 Alanımla (Branşımla) ilgili hizmet içi eğitim ihtiyacı duyuyorum 29,3
12 Yetişkin eğitimi yönetim ve planlama konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı 

duyuyorum 
28,7

13 Kitle iletişimi konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı duyuyorum 27,1
14 Yetişkin eğitiminde performans değerlendirme çalışmaları konusunda hizmet içi 

eğitim ihtiyacı duyuyorum 
26,7

15 Yetişkin eğitimi mevzuatı konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı duyuyorum 29,3
16 Mevcut yetişkin eğitimi programları konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı 

duyuyorum 
23,5

17 Grup dinamiği oluşturma konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacı duyuyorum 
 

20,2

 

Öğretmenlerin ihtiyaç duydukları hizmet içi eğitim ihtiyaçları da, müdür ve 

müdür yardımcılarının hizmet içi eğitim ihtiyaçları ile benzerlikler taşımaktadır. 

Öğretmenlerde de öncelikli olarak ilk sırada yer alan hizmet içi eğitim ihtiyacı, 

diğer ülkelerin yetişkin eğitimi sistemlerini tanımaya yönelik eğitimler olduğu 

görülmektedir. Daha sonra yabancı dil eğitimi ve Avrupa Birliği Yetişkin eğitimi 

projeleri (Grutving) eğitimi öncelikli hizmet içi eğitim ihtiyacı olarak 

görülmektedir. Yetişkin eğitimi ile ilgili temel konular daha sonra ihtiyaç duyulan 
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konular olarak ifade edilmektedir. Öğretmenler grup dinamiği oluşturma 

konusunda ise en az düzeyde eğitim ihtiyacı duyduklarını ifade etmektedirler. 

 

Tablo.37. Halk Eğitim Merkezi Müdür, Müdür Yardımcıları ve Öğretmenlerinin 
Açık Uçlu Olarak Yaptıkları Değerlendirmelerin Dağılımı 
1. Bina, derslik gibi altyapı sorunu çözümlenmelidir. Uygun ortam oluşturulmalıdır 234
2. Görevli yönetici ve öğretmenler her yıl seminere alınmalıdır 206
3. Eğitim araç gereçleri artırılmalıdır 154
4. Alanlarında uzman, üniversite mezunu olan kişiler kadrolu olarak atanmalıdır 135
5. Halk eğitim merkezleri özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır 127
6. İstihdama dönük çalışmalar yapılmalıdır 122
7. Kursların ve halk eğitim merkezlerinin tanıtımı ve reklâmı yapılmalıdır 90
8. Yönetici ve öğretmenler yetişkin eğitimi formasyonu almalıdır 87
9. Yetişkin eğitiminde toplum bilinçlendirilmelidir 81
10. Yönetmelikler yeniden düzenlenmeli ve geliştirilmelidir 80
11. Yeterli bütçe ayrılmalıdır 69
12. İhtiyaç duyulan branşlarda eleman ihtiyacı giderilmelidir 69
13. Kurs sonu belgelerin etkinliği artırılmalıdır 64
14. Farklı konularda kurslar açılmalıdır 46
15. Halk eğitimi konusuna ciddiyetle yaklaşılmalıdır 42
16. Sivil toplum örgütlerinden destek alınmalıdır 33
17. Öğretmen ve yöneticiler daha özverili çalışmalıdır 30
18. Bakanlıkça halk eğitim merkezlerine verilen destek artırılmalıdır 26
19. Ek ders ücretleri iyileştirilmelidir 25
20. Yetişkin eğitimi kurslarına ağırlık verilmelidir 25
21. Hizmet içi eğitim şartları iyileştirilmelidir 22
22. Halk eğitim merkezlerinin sayısı artırılmalıdır 21
23. Bölgesel eğitim çalışmalarına ağırlık verilmelidir 19
24. Eğitim fakültelerinde halk eğitim bölümleri açılmalıdır 18
25. Yetişkin eğitimi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler arasında işbirliği 

sağlanmalıdır 
17

26. Müdür yardımcılarına kadro verilmelidir 16
27. Yetişkin eğitimi konusunda daha çok araştırma yapılmalıdır 15
28. Yetişkin eğitimi kurumları (HEM, MEM, EML, KML, TML) birleştirilmelidir 14
29. Çalışmalar en çok kırsal kesime yönelik olmalıdır 13
30. Farklı ülkelerin eğitim sistemleri dikkate alınmalıdır 12

 

Halk eğitim merkezi müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenlerinin açık 

uçlu olarak yaptıkları değerlendirmelerin dağılımına bakıldığında, Bina, derslik 

ve alt yapı sorunu dile getirildiği görülmektedir. Daha sonra hizmet içi eğitim 

seminerlerinin ve eğitim araç ve gereçlerinin artırılması gerektiğini ifade ettikleri 

görülmektedir. Dördüncü sırada ise, halk eğitimi merkezlerinde çalışan müdür, 

müdür yardımcısı ve öğretmenlerin, halk eğitim merkezlerine alanlarında 

uzman, üniversite mezunu olan kişiler kadrolu olarak atanması gerektiğini ifade 

ettikleri görülmektedir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

5.1. Sonuçlar 

1. Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan yöneticiler daha çok sınıf öğretmenliği, 

olmak üzere farklı alanlarda lisans eğitimi almalarına rağmen az sayıda 

yetişkin eğitimi ile ilgili hizmet içi eğitim seminerlerine katılma oranları 

oldukça düşüktür. 

Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan yönetici ve öğretmenlerin görüşleri 

doğrultusunda aşağıdaki sonuçlar ifade edilmektedir. 

2. Halk Eğitim Merkezleri öğretmenlerinin çoğunluğunu kadın el sanatları ve 

giyim alanlarında branşı olan bayan öğretmenler oluşturmaktadır. Halk 

Eğitim Merkezlerinde açılan kurslar daha çok bu branşlara yönelik kurslar 

açılmaktadır. 

3. Yetişkin eğitimi kavramı toplum tarafından yeterli düzeyde 

bilinmemektedir. 

4. Yetişkin eğitimi kavramı toplum tarafından yeterince 

önemsenmemektedir. 

5. Türk toplumunun yetişkin eğitiminden beklentileri günümüzün gelişmişlik 

düzeyinin gerisinde bulunmaktadır. 

6. Toplum kalkınmasında Halk Eğitim Merkezleri yeterli düzeyde katkı 

sağlayamamaktadır. 

7. Halk Eğitim Merkezleri nitelikli insan gücünü yetiştirmede meslek 

kurslarıyla yaşam boyu eğitim felsefesi ile oldukça etkili rol oynaması 

gerekmektedir. Özellikle nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde Halk 

Eğitim Merkezlerinin katkısı yeterli düzeyde değildir. 

8. Türkiye’de gerçekleştirilen yetişkin eğitimi faaliyetleri toplumun öğrenme 

ihtiyaçlarını karşılamada tam olarak yeterli değildir. 
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9. Türkiye’de yetişkin eğitimine yapılan yatırımlar yeterli düzeyde değildir. 

10. Türkiye’de yetişkin eğitimine ayrılan bütçe yeterli değildir. 

11. Türkiye’de yetişkin eğitimcisi yetiştiren kurumsal yapı yeterli değildir. 

12. Yetişkinlere yönelik eğitim ihtiyaçlarının bilimsel kriter ve çalışmalarla 

belirlenme düzeyi düşüktür. 

13. Belirlenen yetişkin eğitimi ihtiyaçlarının belirli aralıklarla güncellenme 

düzeyi düşüktür. 

14. Yetişkin eğitimi programları yeterli düzeyde bilimsel yaklaşımla 

geliştirilememektedir. 

15. Türkiye’de yürütülen yetişkin eğitimi faaliyetleri yeterli düzeyde çocuk ve 

gençlerden daha farklı bir eğitim yaklaşımı ile yürütülememektedir. 

16. Yetişkin eğitimi faaliyetleri sürecinde öğrenen yetişkinlerin görüş ve 

katkıları yeterli düzeyde dikkate alınmamaktadır. 

17. Yetişkinlere verilen eğitimler yetişkinlerin günlük yaşantılarını 

kolaylaştırma açısından yeterli düzeyde değildir. 

18. Yetişkin eğitimi faaliyetlerinin süresi yetişkinlerin tam olarak 

öğrenebilmeleri için yeterli değildir. 

19. Yetişkin eğitimi faaliyetlerinin gerçekleştirildiği fiziki mekânlar yetişkinler 

için yeterince uygun değildir. 

20. Yetişkin eğitimi faaliyetlerine katılma engelleri yeterli düzeyde 

belirlenememektedir. 

21. Yetişkin eğitimi faaliyetlerine katılımı artırmak için gerekli önlemler 

yeterince alınmamaktadır. 

22. Yetişkin eğitimi faaliyetleri sonrasında performansları değerlendirmek 

üzere yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmaları yeterli düzeyde 

değildir. 
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23. Yetişkin eğitimi faaliyetleri sonrasında gerçekleştirilen izleme çalışmaları 

yeterli düzeyde gerçekleştirilememektedir. 

24. Yetişkin eğitimi faaliyetleri sonrasında verilen sertifikaların geçerlilik oranı 

düşüktür. 

25. Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan öğreticiler yetişkin eğitimi ilke ve 

yöntemleri açısından yeterli değildir. 

26. Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan yöneticiler yetişkin eğitimi ilke ve 

yöntemleri açısından yeterli değildir. 

27. Halk Eğitim Merkezlerinde hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenli ve sistemli 

bir biçimde yürütülememektedir. 

28. Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan öğreticiler alanları ile ilgili teknolojik 

gelişmeleri yeterli düzeyde takip edememektedirler. 

29. Yetişkin eğitiminde görev alan eğitimcilerin atamaları yapılırken yetişkin 

eğitimi formasyonu (Androgoji) şartı aranmamaktadır. 

30. Özel sektör ve belediyelerce yürütülen yetişkin eğitimi faaliyetleri 

sürecinde halk eğitim merkezleri ile bu kurumlar arasında yeterli düzeyde 

koordinasyon ve işbirliği sağlanamamaktadır. 

31. Türkiye’de yetişkin eğitimi denetim sistemi ve yapısı yeterli düzeyde 

değildir. 

32. Yetişkin eğitimi sürecinde elde edilen kazanımlar bireylerin bilimsel ve 

teknolojik gelişmelere uyumu yeterince sağlanamamaktadır. 

33. Halk Eğitim Merkez müdürleri öncelikle; 

a. Diğer ülkelerin yetişkin eğitimi sistemlerini tanımak, 

b. Avrupa Birliği yetişkin eğitimi projeleri (Grudving), 

c. Yabancı dil eğitimi, 

d. Yetişkin eğitimi ilke ve yöntemleri, 

e. Yetişkin eğitiminde program geliştirme konularında hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duymaktadırlar. 
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34. Halk Eğitim Merkezi müdür yardımcıları öncelikle; 

a. Diğer ülkelerin yetişkin eğitim sistemleri, 

b. Avrupa Birliği yetişkin eğitimi projeleri (Grudving), 

c. Yabancı dil eğitimi, 

d. Yetişkin eğitiminde program geliştirme, 

e. Yetişkin eğitimi ilke ve yöntemleri, 

f. Yetişkin eğitimi ihtiyaçlarını belirleme konularında hizmet içi eğitime 

ihtiyaç duymaktadırlar. 

36. Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri öncelikle; 

a. Diğer ülkelerin yetişkin eğitim sistemleri, 

b. Yabancı dil eğitimi, 

c. Avrupa Birliği yetişkin eğitimi projeleri (Grudving), 

d. Türkiye’de yetişkin eğitimi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar 

hakkında bilgilendirme, 

e. Yetişkin eğitimi ilke ve yöntemleri, 

f. Toplum kalkınması ve yetişkin eğitimi ilişkisi konularında hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duymaktadırlar. 

37. Halk Eğitim Merkezi müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenlere göre; 

a. Bina, derslik gibi alt yapı sorunları çözümlenmelidir. 

b. Görevli yönetici ve öğretmenler her yıl hizmet içi eğitimlere 

alınmalıdır. 

c. Eğitim araç ve gereçleri artırılmalıdır. 

d. Yetişkin eğitimi alanında uzman, üniversite mezunu olan kişiler 

kadrolu olarak atanmalıdır. 

e. Halk Eğitim Merkezleri özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

f. İstihdama dönük çalışmalar yapılmalıdır. 

g. Kursların ve Halk Eğitim Merkezlerinin tanıtımı yapılmalıdır. 

h. Yönetici ve öğretmenler yetişkin eğitimi formasyonu almalıdır. 

i. Yetişkin eğitiminde toplum bilinçlendirilmelidir. 

j. Yetişkin eğitimi mevzuatı yeniden düzenlenmeli ve geliştirilmelidir. 

k. Yeterli düzeyde betçe ayrılmalıdır. 

yönünde öncelikleri ifade etmişlerdir. 
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5.2. Öneriler 

1. Yetişkin eğitimi kurumlarında çalışan personel (öğretmen, yönetici) 

yetişkin eğitimi formasyonuna (Androgoji) sahip olmalıdır. Bunu 

sağlayabilmek için bünyesinde halk eğitimi, yetişkin eğitimi, yaygın eğitim 

anabilim dallarını bulunduran üniversitelerle işbirliği yapılarak formasyon 

kursları açılmalıdır. 

2. Yetişkin eğitimi kurumlarında çalışan yönetici ve öğretmenler için her yıl 

gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği ve gelecek yılın 

planlamasına yönelik çalışmaların yapıldığı hizmet içi eğitim seminerleri 

düzenlenmelidir. Yönetici ve öğretmenlerin mutlak katılımı sağlanmalıdır. 

3. Kısa, orta ve uzun vadede olmak üzere yetişkin eğitimi politikaları 

belirlenmeli, bu çerçevede yetişkin eğitimine yapılan yatırımlar gözden 

geçirilerek artırılmalıdır. 

4. Yetişkin eğitimi kavramının toplum tarafından yeterli düzeyde bilinmesini 

ve önemsenmesini sağlayacak kampanyalar düzenlenmelidir. 

Toplumdaki yetişkinlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara hız vererek 

kamuoyu oluşturulmalıdır. 

5. Yetişkin eğitimi kurumlarında gerçekleştirilen çalışmalar ülkenin 

gelişmişlik düzeyi sektörlerin ve toplumun öncelikli ihtiyaçları ile tutarlı 

olmalıdır. 

6. Toplum kalkınmasında yetişkin eğitimi kurumları, itici güç etkisi 

yaratabilecek konuma gelmelidir. 

7. Yetişkin eğitimi kurumları nitelikli insan gücünü yetiştirmede meslek 

kursları ile yaşam boyu eğitim felsefesi ile oldukça etkili rol oynamalıdır. 

8. Yetişkin eğitimi kurumlarında ihtiyaç belirleme, gözlenebilir-ölçülebilir 

hedefler oluşturma, program ve planlama çalışmaları, katılma engelleri, 

yetişkin eğitimi ilke ve yöntemleri, eğitim ortamları, değerlendirme ve 

takip, yetişkin eğitimi alanında uzman insan kaynakları oluşturulmalı ve 

kullanılmalıdır. 
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9. Yetişkin eğitimi faaliyetleri sonrasında verilen sertifikaların geçerliliği 

artırılmalıdır. 

10. Yetişkin eğitimi kurumları yerel düzeylerde diğer kurum ve kuruluşları 

teşvik etmek, desteklemek, işbirliğini sağlamak ve ihtiyaç olan 

durumlarda teknik yardım sunma görevlerini üstlenmelidir. 

11. Yetişkin eğitimi kurumları sürekli benzer faaliyetleri yürüten kurum 

kimliğinden çıkartılıp, yetişkin eğitimi alanında otorite sağlayacak, 40 

milyon yetişkin nüfusunu etkin kılacak, alan uzmanlığını üst düzeyde 

tutan profesyonel kurumlar haline gelmelidir. 

12. Yetişkin eğitimi kurumları sanayi ve hizmet sektörlerindeki ara insan gücü 

ihtiyaçlarının karşılanmasında ve özellikle temel eğitim düzeyleri düşük 

olan ve çoğunluğu “genç yetişkin” grubunda yer alan işsiz insanlarımızın 

bir meslek ya da gelir getirici bir beceri sahibi yapılmalarında etkili 

olmalıdır. 
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